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AOS LEITORES. 

O crescido numero de Decretos, Instrucções e 
Onlcns do Thcsouro que tem sido expedidas) no 
cspaco de pouco mais de cinco annos, sobre o 
Hegulamento das Alfanclegas de 19 de Setembro 
de '1860, modificando ou explicando uma grande 
parte de seus artigos mais imporlautes, lrazic'i.o jú 
grande confusão, e difficultavão consideravelmente 
o seu conhecimento e execução; julguei por isso 
que prestava um serviço úque1les que se dedicilo 
ao estudo desta mataria, indicando e systemati-, 
snnclo todas essas disposições. 

Indicar a legislação minuciosa e variada que 
regula o regimen de nossas Alfandegas me pa
receu tanto mais necessario e utit quanto é certo 
quo muitos desses actos officiaes não forão pu
blicados nus collecções das Leis c Decisões do 
Governo, no antigo Boletim, nem no Diar··io Of!icial; 
entretanto, embora especiacs á esta ou aquella 
província, á esta ou aquella consulta peculiar, não 
dovião ser omittidos, por conterem doutrinas, que 
conv6m ter presentes, e que recebem na pratica 
11m a npplicnçfw geral . 
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Não me límitei, pois, ll citar e a trunsumptar no 
corpo da obra (as notas) os Decretos, Instrucções 
c Ordens relativas a cada um dos artigos do Re
gulamento; procurei completar esse trabalho reu-
nindo em appenso ou annexos os principaes He
gulamentos intimamente ligados as questões de 
Alfandegas, e todas as disp·osições connexas, para 
facilitar por esse modo a consulta dos leitores ; 
disposições que se encontrão espalhadas em muitos 
volumes, e outras que só constão dos registros 
do Thesouro Nacional. 



ADVERTENCIA. 

As Ordens c Avisos que &e achfio sómenle ei
tndos, indic.ão simples decisões proferidas con
forme a letra elos diiTerentes artigos rio Rea-nla
mento a crue elles e referem. 

Das Decisões do anuo de 11865 que são citadas 
em as notas, umas ac.hão-se nos annexos e addi
lamentos, outras levão sempre indicação do nu
mero do Düwio Officia.l, onde se encontrão, pela 
incerteza. de quaes serão, ou delxaráõ de ser men
cionadas na respectivu collecção, que ahlda não 
fol publicada. 
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DECRE1'0 N. 2647- DE ~9 DE SÉTEMBRO DE •1860. 

uranda executar o Regulamento tlas Alfandegas e ?tlesas 
de Rendas. 

Attendendo á necessidade de reunir as differentes 
disposições de Leis, Regulamentos e oubt'as concer
nentes ás Alfandegas, Consulados e Mesas de Rendas, 
não .só para dirigirem os exactores na sua applica
çfto, como para instrucção das partes no que toca 
aos seus direitos e interesses; e bem assim de 
alteral-as de um modo consentaneo ao bem do 
Commercio e á fiscalisação das rendas. publicas ; 
e usando definitivamente da autorisação conferida 
pelo art. 30 da Lei n. o 369 ele 18 de Setembro de 18~5, 
art. 46 da Lei n.o 514 de ~8 de Outubro de ~848, e 
art. H) ela Lei n.o ~040 ele H de Setembro de 4859: 

Hei por bem que nas Alfandegas e Mesas de Rendas 
do Imperio se execute o Regul!:l.mento que com este 
baixa, assignado por Angelo Moniz da Silva Ferraz, 
do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente. 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezenove de Setembro de mil oitocentos e ses
senta, trig-esimo nono da Independencia e do Im
perio. 

Com a. Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

i 'l. nyelo lvloJ~·iz da Silv"' Ferraz . 



O Uegulámento das Alfandegas e Mesas de Rentlas, de ·19 de 
Setembro de 1860, foi mandado executar pela CircuLar de ü, 
que acompanhou as Instrucções de 1.0 de Outubro do mesmo 
anuo. (,tnnexas.) 

Foi remettido ao .Ministeri.o da Justiça, a fim de que os Tribu
naes e Autoridades commerciaes o observassem na parte que 
diz respeito aos trapiches alfandegados, entrepostos publicos, c 
110 que toca a outras disposições que lhes pertencem. Aviso em 
2S de O!itubro de 1860. (Boi.) 

Ten,do sitio publicado com alguns erros, foi corrigido nela Cir
cu1ãr de 9 de Novemhi'o de 1860, pelá 'mllneira que se h a de notar 
nós arLig<os eincndados. · • 

·E tendo ainda havJ[lQ um equivocQ nessa Circul3r, f9i elle 
desfeito pela de 3i d.c Otltubyo de 1861, como Lambem se verá 
no lugar competent-e. 

Ordenou-se as Theso.urarias que communicasscm ao TheSOUI'O 
a data Jlnl que nas neSJ?CCLivas Alfaodegas se houvesse p.osto em 
execuça.o o RcgulamentQ de 19 de Setemb,ro de 1&60. Circular 
de Z1 ile Ojutuhro dtl mesmo anuo. ' 

iÜandoll.-SC distribuir pelas legações c consul(ldos do Brasil o 
novo B.egulameqtq das Alfandegas c ll!esas de Rendas, que ha,·ia 
de ser renícttido ao 1\liniSterio dos Estrangeiros pela 'fypogra])hia 
Nacional . .:\. vi~o á o mcsnto .Mi,niste1·io em 27 de. Outubro de 1860. 
BoL ) 

J\ecommendou-se ás le"'ações c consulados do Imperio nos 
paize~ es.l<!l~ngeÃJ.'OS o eStl,l:lo das _intel/esses tio. {\OSs_o .cqnnl)crcio 
toternac10nal e de todas as mcdHlas economtcas llllCiadas nus 
out1:os~páiz.es, ou por elles já adofHadas. Circular c Aviso áo 
:\Iirustorio ~lus EstJiallg~iros cm.1. 0 c e Outubro. de :1:861. (llol.} 

D,ecl·m;o.u-sc a.o ~~V.CGLor da Tlles,ouraria da :O.~hi:\ que era ele 
cs:tlcrm; de seu iélo c intclligcncia a continuação dó emprego dos 
nece.ss:u;io..s ~~f9rços n~.r:;~ \LI,I_e o novo l\.l;)gulameijto d(\s 1\.Har~
~ .ega!! c. ~!cs.as de U.cnd~s ~QJ'1isse naqQella nro.vlncia os de,·idos 
elfciíos d!l' maneira mais consentanea com a boa ordem e rc
gt{•:n:;dade Uo scrviç9. Ord~ em 19 do Novemb.ro cte 1:860. 
(B_o1.J . ~ 

Exigio-se da pt·es_ide!!çia ela Bahia que cleG-larasse se ficárflo 
Jn~encb!dos tudos · os tugai:e.~. d:.J: resnucti"~ _1\,Ji:Un(!ega el}! çon
se~ueJ;l.C-\:1 d~s. noJ~ea&~ le~ta~ por ocçastão d~ ~xe.cuç~q_ do 
novo Regulame11to (l'c 1:9 de Seliembro de :fá60; e: no caso de 
. que alguns dos indivíduos nomeados não tivessem tomado 
1wsse e entrado no exercício de seus lugares, se se lhes:mar
cara para esse fim algum prazo, c se este fõra excedido. Aviso 
em _16 de Fe.vereiro de 181i~. (Boi.) 
7Circul~ aos demais. f'c:esideutés das pxovincias, O)lde h a 

Alfandegas, na mesma <lata. (Boi.) · 
~I andou-se seguir dentro do prazo de 30 dias f para os lugares 

para onde havião sido despachados na Alfaudega de Albuquerque• 
dous i.n<li.YJ.duos residtmt~s llÕ,~provil~oia. do Paraná, soh pen:.t 
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de seJ·em considerados ' 'agos os mesmos lugares. Aviso ao 
Presidente do Paraná em 19 de Junho (de 1861. (Bol. ) 

Recommendou-se á Dircctoria Geral itas Rendas Publicas 
que, quando se recebessem no Tbesouro noticias de interesse 
11ara a importação e exportação nacionaes, ou directamente 
communicadas pelas leg:;ções c consul~dos brasileiros, ou pelo 
interme<lio da secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, 
fizesse publicar um resumo dessas noticias, bem como de 
outros quaesqucr documentos de igual natureza , visto ser 
conveniente ao eommercio o seu conhecimento. Aviso em 22 
de Janeiro de 1862. 

Em. consequencia da concessão feita pelos governos da 
.Austna e da l'russia de um pavilhão provisorio p::,ra os du
cados do Elba, separados da Dinamarca, declarou-se ao 1\li
nisterio dos Estrangeiros que, reconhecido que fosse esse 
pavilhão pelo mesmo 1\linisterio, que é para isso u competénte, 
podião os navios dos referidos ducados, em face da legislação 
fiscal em vigor, que nenhuns direitos differenciaes ou especiaes 
estabelece, goza1· dos mesmos direitos pcrmiLtidos aos daquelles, 
ele que se scpa1·árão. Aviso em 11 de Abril de 186õ. (Dia·ria 
Of!icial n.• 100 de 186õ ) 





REG·ULAMEN'fO 

JlAS 

ALFANDEGAS E IlESAS DE RENDAS. 

TrTULO I. 

Da m•ganisnção e administração das A.lfandegas e JUe~ns 
de Rendas do Imperio, e suas atf.I•ibtdçííes. 

CAPITULO I. 

ll .\ ADMINISTRAÇÃO E DIRECÇÃO SUPERIOR CENTRAL 

Secção t.a 

Do Irlin'ist1'0 da Fazenda e do T ·ribwwtAdo 1'hesou.?·o Na~;ional. 

Art. 1. o Ao l\Iinistro da Fazenda, e ao Tribunal do Thesouro 
Nacional compeLem a suprema administração, direcção e inspec
ção das Alfande~as e Mesas de Rendas do Imperio. 

Art. 2. 0 o l\Iimstro da Fazenda exercerá a suprema administra
ção, direcção e inspecção de todos os negocios concernentes ás 
Alfandegas, e l\Iesas de Rendas do Imperio: · 

1.0 Ordinariamente por intermed.io da Directoria Geral das 
Rendas Publicas do 7hsouro Nacional; 

2. 0 Extraordinariaínente pelo de Inspectores, ou Delegados 
especiaes, singulares ou conectivos, como e quando o requerer· 
o bem elo serviço. 

Art. 3.0 O Tribunal do Thesouro Nacional exercerá as suas 
funcções a respeito dos negocios concernentes ás Alfandegas, e 
l\lesas de Rendas do Imperio, por meio de deliberação e por meio 
lle consulta, segunclo a nattu'eza dos mesmos nego cios. 
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· Art. 4.• Ao Tribunal do Thesouro Nacional, como ·Tribunal 
Administra~ivo, por meio de deliberações, comp_cte (1) : 
~ 1.• Conhecer dos recursos interpostos das decisões do Ins

pector da Alfandega da Côrte, dos Administradores das Mesas 
de Hendas da Província do Rio de Janeit·o, e dos Inspectores das 
Thesourarias das Províncias, em materia contenciosa &obre a 
applicação, isenção, arrecadação e restituição de impostos, e mais 
r!'lndas que se arrecadão pelas Alfandegas e referidas Mesas, ou 
sobre quaesquer questões, da mesma natureza, que se levantarem 
entre a Admmistração e os contribuintes a respeito das referidas 
imposições e rendas (Decreto de 20 de Novembro de 1850, art. 2.• 
~ 2.• Decreto de 29 de Janeiro de 1859, a1·t. 3.• ~ 1.• n. '1 , c 
a1·t. 27.) 

§ 2.• Conhecer dos recursos interpostos das decisões das mes
mas Autoridades administrativas, que versarem sob1·e apprehen
sões, multas, ou penas corporaes nos casos de fraude, descaminho 
e contrabando, ou sobre infracção das Leis e Regulamentos Fis
caes. (Decreto de 20 de Novembro de 181SO, art. § 2.•, Decreto de 
29 de Janeiro de 1859, art. 3.• § 1.• n. 2, e art. <J:'l.) 

§ 3.• Conhecer dos negocios contenciosos decididos pelos Che
fes das Repartições Fiscaes da Côrte e Províncias, c~ue lhe forem 
devolvidos pelo Ministro da Fazenda, por bem dos mteresses do 
Thesouro, nos casos em que as partes não tiverem interposto 
recurso, deliberando sobre elles como entender de justiça. (De
cre~o de 29 de Janeiro de 1859, art. 30.) 

§ 4.• Cassar as clecisões em materia contenciosa proferidas 
dentro da alçada pelos Chefes das Repartições Fiscaes da Côrte 
e Províncias, que lhe forem devolvidas pelo Ministro ela Fazenda, 
ou de que as partes tive1·em interposto recurso, nos casos de 
incompetencia, excesso de pocler, violação da Lei, ou de formula"s 
essenciaes. (Decreto de 29 de Janeiro de 1859, art . 30.) (2) 

Art. 5.• Ao Tribunal do Thesouro Nacional, como corpo me
ramente consultivo, a respeito .!los negocios concernentes ás 
Alfandegas e Mesas de Rendas, incumbe emittir o seu parecer, 
quando o Ministro da Fa7,enda o exigir, devendo porém ser ou-
vido necessariamente : · 

~ 1.• Sobre as questões de competencia que se moverem entre 
os Empregados das Repartições de Fazenda. , 

§ 2.• Sobre os recursos interpostos das decisões das Autori
dades administ1·ativas e Chefes das Il.eparLições Fiscaes, que não 
competirem ao mesmo Tribunal, nos termos do art. 27 do De
creto n." 2343 de 29 de Janeiro de 18159. 

§ 3.• Sobre o estabelecimenLo de regras para o arbitramento 
das fianças. 

§ 4.• Sobt·c a imposição de multas ou penas corporaes, nos 
casos em que as Leis conferirem esta attribuição ao Ministro 
da Fazenda. 

(l) Só ao Tribunal do Thesouro, pela suprema inspecção que exerce 
sobre todos os negocias fiseaes, cabe deliberar segundo os principias 
de equidade. Aviso á Alfandega da Côrte em 20 de Setembro de 1851. 

o Tribunal tio Thesouro, como encarregado da suprema aclministra
~~ão da Fazenda, póde deliberar sobre quáesquer negocios relativos á 
mesma Fazenda, ou de interesse de partes, seja qual fôr o meio, ainda 
extraorrlinario, por que elles cbeguf!m ao seu conhecimento. Avisos 11 
Alfandega da Côrle em 21 ele Fevereiro de 1853 e 12 ele Julho ele 1~62. 

(2) Veja 9 :Aviso á Alfandega da Côrto em 12 de Dezembro de 1863 
(DÜITtO OffiC'ICil n.o :196 de 1863.) 
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§ ~-· Sobt·e o que fôr relativo a ordenados e vencimentos dos 
Empr~gados, suas aposentadorias e remuneração de serviços, e 
sobre os contractos com a Fazenda Publica. 

§ 6.• Sobre a quantidade de mercadorias c objectos que hou
verem de ser despachados livres de direitos para quacsquer pes
soas singulares ou col lecLivas, que gozarem de tal isenção, 
excepto os membros do Corpo Diplomatico. 

§ 7.• Sobre as condições que convier estabelecer para os con
tractos com a Fazenda Publica, c conclusão dos que se celebra· 
rem na Côrte c Província do Rio de Janeiro; e sobre a approvação 
dos que forem celebrados nas Províncias. 

§ s.o Sobre a decisão de quaesquer duvidas que possão oe
correr na intelligencia e execução das Leis, Regulamentos c 
Instrucções concernentes á Adminisl.ração das Alfandcgas, c 
l'tlesas de Rendas. 

§ 9. 0 Sobre as Tnstrucções que fôr conveniente expedir para 
a :Oga intelligcncia e execução das Leis c Regulamento~, e para 
ex

1
·ttrpar os abusos que se tcnh:io introduztdo no regunen das 

A fandegas, c 1\[esas de Rendas. 

Secção 2.• 

Va D'il'ectoria Ge1·al das Rendas Publicas. 

Art. 6.• A' Directoria Geral das Rendas Publicas elo Tltesouro 
Nacional compete: 

§ 1.• A direcção, inspccção _c fiscalisação, sob as immediatas 
Ordens do Ministro da Fazenda, de todos os negocios relativos 
ao regimen e serviço interno e externo das Alfandegas, e Mesas 
de Rendas. ,-

~ 2.• O exame de todas as reclamações, queixas, denuncias c 
requerimentos que contiverem matcria, ou forem relativos ao 
regimen, ou set·viço interno ou externo das Alfandegas, e das 
Mesas de Rendas, ou ao seu pessoal; sujeitando-as, com o res
pectivo relato rio c seu parecer, depois lias diligencias e informa
ções que julgar convenientes, e de ouvido o Procurador Fiscal do 
Thesouro1 quando exigir exame dP. direito, á decisão do Ministro 
da Fazenoa, em Tl'ibunal ou fóra delle, conforme a natureza 
do assum)1LO, nos termos dos arts. 1. 0 e 1>.• do Decreto de 29 de 
Janeiro de 181S9. 

§ 3. 0 O exame e preparo dos recursos, processos c quaesquer 
outros papeis gue pertenção ao Contencioso Administrativo, c 
sua apresentaçao, depois de ouvido o Pt·ocm·ador Fiscal, ao 1\Ii
llistro da J<'azenoa, em Tribunal do Tbesouro, ou ao mesmo 
Tribunal, conforme as regras de competencia dos arts. i.• c3.• 

§ 4.• A investigação do procedimento civil e moral de todo o 
pess.oál das Alfandegas, e l\Iesas de Rendas; dando ao Ministro 
da Fazenda semestralmente as nccessarias informações sobre 
este assumpto, e propondo por essa occasião o que julgar conve
niente ao serviço publico . 

~ 5. o Inspeccionar as Alfandegas, !Ilesas de Rendas c Estaç~es 
a estas subordinadas, existentes no Município da Côrte, e Capnal 
da Província do Rio de Janeiro; e, precedendo Ordem do Mmis
Lro da Fazenda, quaesquer outras existentes nas Províncias. 

§ 6.• Representar, sobre tudo que fôr coneerne~te á boa 
direcção, do servico e fiscalisação dos direitos; propondo qu_aes
quer providencias, cuja adopção exigir o bem do CommerciO c 
lndnstria Nacional. 
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§ 7.• Representar ou informar sobre a necessidade da creação 
ou extincção de Alfandegas, ele ~lesas de Rendas, e de partos 
alfandegados, ou habilitados. 

§ 8.• Participar e expôr quanto occorrer sobre a intelligeucia 
e boa execução das Leis e Regulamentos Fiscaes, indicando 
o . que parecer conveniente adoptar-se, não só neste assump~o, 
como nos casos omissos1 ou impi"evistos. 

§ 9.• Apresentar nas epocas competentes o orçamento da 
Repartição e das outras que lhe forem subordinadas. 

§ 10. Promover a execução das Ordens e Instrucções que 
receber do Governo, velar sobre seu fiel cumprimento e boa 
execução, expecliudo para este fim as ordens e instrucções 
convenientes aos Chefes das respectivas Repartições, e expli
cand(l, sendo necessario, o seu fim, e o modo pratico de sua 
·execução. 

§ 11. Ordenar por intermedio das Thesourarias das Províncias 
os exames e inqueritos que julgar necessarios em quaesquer 
Repartições subalternas. · 

§ 12. Fiscalisar: 1.•, o emprego dos dinheiros publieos a cargo 
das Repartições subalternas, promovendo o seu aproveitamento; 
2. o todos os objectos de contrabando e deseammho, propondo 
os .meios que julgar neeessarios para que estes se previnão, 
ou reprimão. 

§ 13. Tomar conhecimento do estado dos cofres das Repar
tições subalternas, cujos balanços lhe serão remettidos pelas 
respectivas Thesourarias; e outras Repartições, no principio de 
cacla mez ; e á vista delles organisar um quadro ela renda 
arrecadada pelas Alfandegas para ser presente ao l\Iinistro da 
Fazenda. 

§ 14. Dirigir a escripturação desses rendimentos nos livros 
para semelhante fim destinados, com as disLincções necessarias 
do producto de cada imposto, ou artigo da receita publica. 

§ 15. Participar ao l\finisLro da Fazenda as vagas que se forem 
dando, e informar sobre o preenchimento das mesmas. 

§ 16: Promover e activar os trabalhos da estaLisHca de im
llOrtação, exportação, reexportação, transito e ' navegação do 
Imperio, propondo ao Ministro da Fazenda os modelos de 
mappas que forem mais apropriaclos e completos ; e fazel-os 
executar em todas · as Repartições Fiscaes sob sua direcção e 
inspecção. 

§ 17. Reunir annualmente em mappa geral os llarciaes elos 
generos importados e exportados, conforme os modelos que 
mandar organisar o Mimstt·o da Fazenda; offerecendo sobre 
elles todas as ob'servações que se possão deduzir a favor dos 
interesses do Estado, elo Comm.ercio, e da Industria Nacional 
ao mesmo Ministro, e communicando aos InspecLores toda e 
qualquer alteração gue deva seguir-se em virtude da resolução 
que essas observaçoes merecerem. 

§ 18. Fiscalisar finalmente tudo quanto respeita a arrecadação 
e contabilidade das Alfandegas e Mesas de Rendas. 

Art. 7.• As communicações das Ordens da Dtrectoria Geral 
das Rendas Publicas ás Repartições subalLernas. existentes nas 
Províncias serão dirigidas por intermedio das Thesourarias de 
Fazenda, e vice-versa. 

Exceptuão-se: 1.• as Ordens e Communicações que se expe
direm para as Alfandegas e Mesas de Rendas, que demorarem 
em lugares distantes da séde da respectiva Thesouraria de Fa
zenda, como as de Santos, de Paranaguá, da cidad·e do Rio 
Grande, de Uruguayana, de Albuquerque, e da Parnah-yba, as 
quaes poderão ser remettidas directamente ás ditas Estações, 
enviando-se ás competentes Thesourarias cópias para seu go-
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verno e execução; 2.o as commuuicações das mencionadas Al
fandegas e l'tiesas de Rendas, em casos urgentes, e quando a 
Administração Central o determinar, as quaes serão directa
mente feitas ao l\Iinistro da Fazenda, ou á Directoria Geral 
elas Rendas, devendo comtudo as respectivas autoridad.es rc
metter imme(Uatamentc copia de tudo ás mesmas Thcsou
rarias (3). 

CAPITULO li. 

D,\ ADMINISTRAÇÃO E DIRECÇAO SUPElliOR l'i,\S PROHl'iCIAS . 

Secção J.a 

Dos Presidentes da.s Províncias. 

Art. 8. 0 Aos Presidentes das Províncias, além das atLL"ibuições 
marcadas neste Regulamento, compete, no terriLOl'io da res
pectiva Província : 

§ 1.0 Executar c fazct• executar as Instrucções concernentes 
aos negocias das Alfandegas e l\Iesas de n.endas. 

§ 2. 0 Exigir dos empregados das Alfandegas c l\Iesas de 
Rendas quaesquer informações, esclarecimentos e participações 
que julgat· convenientes para propõt• qualque1· medida, ou pro
videncia tendente á boa execução das Leis e negulamentos 
concernentes ás referidas n.epartições . 

§ 3.0 Inspeccionar por si, por Empregados, ou pot· pessoas 
de sua escolha para este fim commissionadas, depois de ouvir 
os Inspectores rlas Thesourarias, as Alfandegas e l\Iesas de 
Rendas da respecti\'a Província, providenciando logo sobre o 
que estiver na sua al çada, e representando ácerca do que de
pender da Administração Central. 

§ 4.0 Emittir o seu parecer, acompanhado de todos os esc la
recimentos precisos, sobt·e quacsquet· negocios que pelas The
sourarias de Fazenda c Estações l?iscaes subordinadas forem 
submeLLidas ao conhecimento da Adm inistração Central. 

§ 5.0 Prover interinamente, sob informação dos Inspectores 
rlas Thesourarias, os lugares vagos das Alfandegas, e Mesas de 
Rendas, que não tiverem substitutos marcados por Lei, ou 
Regulamento; submettendo as nomeações ao conhecimento c 
approvação elo Govemo (4). 

(3} Nos casos de augmeuto de despeza devem as Alfandegas se 
dirigir ao Thesouro sempre por inlermed io das Thesourarias de Fa
zemla, por ser mister ciroumstaneiada iuformaçito destas. Ordem Íl The
souraria do Piauhy, em 16 lle Outubro 1861. (llol.} 

_(4} Declarou-se que sempre que se derem vagas dos lugares de. Allmi
mstradores e Escrivães das Mesas de Rendas não comvrehendtdas no 
arl. 19 do Regulamento, compete <ís presidencias, ctepots de ouvir, ou 
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§ 6.• Nomea1·, ou approvar os empregados que lhe torem pro
postos na fórma do presente Regulamento, e demittil-os; par
ticipando ao Miniswo da Fazenda a sua nomeação, approvação, 
ou demissão. 

§ 7.n Suspender, nos casos de omissão, crime, abuso, ou 
erro de oficio, quaesquer Empregados das referidas Reparti
ções; participaudo-o 'logo ao Ministro da Fazenda, c mandando 
taze1· etfectiva a responsabilidade dos mesmos Empregados na 
fórma da lei (5). 

§ 8.• Promover especialmente a execução das Leis e Regu
lamentos concernente& aos descaminhos, e cont1·abandos, e á 
policia fiscal dos ma1·es territoriaes, das costas, das bahias, das 
ensPadas, das lagôas, dos rios, dos portos, e das frontei1·as 
terrestres; ordenando que as autoridades civis e milHares pres
tem todo o auxilio aos Empregados Fiscaes, até com força 
armada, nos casos em que a Lei o permitta, c na fórma por 
ella declarada. 

§ 9." Representar e propô!' ao Govemo Geral tudo quanto 
julgar conveniente para a boa arrecadação e fiscalisação das 
Rendas Publicas a cargo das referidas Repju·tições, sobre o 
seu pessoal, e serviço mtemo e externo, e bem assim sobre 
quanto fõr a bem do Commercio e da Industria Nacional. 

§ 10. Conceder licença aos Empregados das Alfandegas e Mesas 
de Rendas, na fórma da Lei, precedendo informação dos Chefes 
das Repartições, e ouvido o Inspector da Thesouraria. 

§ 11. Commctter a Empregados (las Alfandegos e 1\Iesas de 
Rendas negocios provinciaes, nos termos prescriptos na Lei de 
3 de Outuliro de 183~ e mais disposições em vig01·, precedendo 
todaiVia licença do Ministro da Fazenda. 

sobre proposta da respectiva Tbesouraria de Fazenda, provêl-ru;, sujei
tando as nomeações á approvaç<io do Ministerio da Fazenda. Circular 
ele 19 ele Novembro de 1860. 

Veja-se a Circular aos PFesiclentes ele Província em 17 de Fevereiro 
de 1860. 

Nos casos de vagas dos lugares de Administradores e Escrivães elas 
Mesas de Rendas devem as Tbesourarias dirigir-se ás presidencias. 
Ordem á Thesouraria do Espírito Santo em 19 de Novembro de 1860. (Do!. ) 

Aviso ao Presidente do Paraná em 28 de Janeiro de 1861. (Boi.) 
Quando os Presidentes submelterem á approvação do Ministerio da 

Fazenda as nomeações interinas que houverem feito, cteveráõ acom-
panhai-as de propostas das Tllesourarias c informações respectivas. 
Circular de 8 ele Abril rle 1861. (Bol.) 

Recornmendou-se a observancia da circular supra. Aviso ao Presidente 
da Da h ia em ü ele Junho ele 1863. (Diario o{Ticialn. 161 de 1863.) 

Aviso ao Presidente do Ceará em o 1. • de Outubro !I e 1861. (Boi.) 
AYiso ao Presidente do Rio Gt·ande elo Norte em o J.• de 1'\'laio de 1863, 

em virtude do qual só tem lugRr a nomeação interina quando o empre
gado não tem substituto por lei. 

Approvou-se o acto da presidencia de S. Pedro do Sul, )leio qu1d 
nomeou um Praticante da Thesouraria para exercer interinamente o 
lugar de Escrivão da Mesa de Rendas de Basé, para que fàra nomeado 
um outro individuo, que até então não se havJa apresentado, declarando
se, porém, ao mesmo Praticante que semelhante exercício núo lhe daria 
accesso na Thesouraria, como elle pretendia. Aviso em 28 de Abril de 
1862. (Boi.) 

Os Presidentes não podem demitlir os Administradoms das !\lesas de 
Rendas, ainda que interinamente por elles nomeados, e ainda depen
dentes de apprOI'açao do Governo Supremo; JJoclem, porém, suspen
del-os. Aviso ao 'Presidente ele Sergipe em 1,1 e Outubro de 1843. 

(5) Aviso á presidencia ele S. Pedro em 28 ele Maio ele 186·1. (Dia·rio 
o{Tic·tal n.• 185 de 1864.) 
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~ 12. Decidir temporariamente os conllictos dejurisdicção entre 
os Chefes das Repartições de Fazenda, nos te1·mos do art. 1.0 

do Decreto n.o 2343 de 29 de Janeiro de 18159 (61• 

Art. 9.0 A att1·ibuição que compete aos Presidentes de Pro
víncias de inspeccionar as Alfandegas e Mesas de Rendas, como 
Delegados (]O Governo, -não importa, ou envolve jurisdicção, 
ou alçada sobre quacsquer materias ou negocios do Conten
cioso Administrativo, ou out1·a faculdade ou poder que não seja 
a de simples investigação, ou inquerilo sobre o estado das Re
partições, para se1·vir de base a qualquer medida ou providencia 
do Poder Executivo, ou para o exercício das que lhe são con
feridas pelos §§ 6.0 , 7 _o, 8.o e 10 do artigo antecedente. 

Art. 10. A autorisação conferida, de prover interinamente os 
lugares que não forem de sua nomeação, cessa desde que o 
lugar fõ•· preenchido pela Autoridade a quem competir a no
meação, quér esta seja definitiva, quér interina. 

Art. 11. A correspondencia do Ministro da Fazenda com as 
Thesourarias, e a destas com o mesmo Ministro sobre negocios 
de Alfantlegas, e Mesas de Remias se fará po1· intermetlio dos 
P1·esidentes de Província; podendo es~es fazer as observações 
q~e julgarem convenientes, ou simplesmente lançar o seu -
V1sto - á margem dos respectivos officios, ou representações. 

Art. 12: Os Presidentes das Províncias, sempre que tiverem 
de dirigir Ordem ás Alfandegas, e Mesas de Rendas, o farão 
por intermedio das Thesourarias de Fazenda, salva a disposição 
do art. ii3 da Lei de 4 de Outubro de 1831. 

Art. 13. Os Inspectores das Alfandegas, e Administradores 
das Mesas de Rendas, e quaesquer outras Autoridades Fiscaes 
se corresponde1·àõ com o Ministro da Fazenda, com o Presi
dente da Provincia, e com os Directores Geraes do Thesouro 
Nacional por intermedio da Thesouraria de Fazenda, salva 
todavia a excepção do art. 7.0 

Secção ~.a 

Das Tlwsot~ra1'ias de Fazenda .. 

A1·t. 14. Os Inspectores das Thesourarias de Fazenda exercem 
as suas funcções : 

§ 1.0 No caracter de jurisdicção administrativa r;). 
§ 2.0 No de Delegados do Governo nas Províncias. 
Art. 115. Aos Inspe-ctorcs das Thesourarias de Fazenda, no 

exercício da jurisdicção administrativa, compete conhecer dos 
recursos interpostos das decisões profe1·idas pelos Inspectoree 
das Alf'andegas, e Administradores das Mesas de Rendas sobrs 
o Contencioso Administrativo concernente ás referidas Repar
tições. 

d 
(G; Veja-se o Aviso ao Presidente de l'ernambuco em 16 de Dezembro 
e 1862. 

(7) Veja-se a Ordem á Thesouraria da Dahia em 18 de Abril de 1869. 
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§ Unico. As dec1sões proferidas pelas I'hesourarias de Fa
zenda serão su'bmettidas ao conhecimento do Thesouro, se 
algum dos membros da ilunta não proceder nos termos do 
art. 4 .• do Decreto de 22 ele Novembro de 18õ1, ou se as 
parte~ nos .prazos legaes não interpozerem 1·ecurso (8) . 

Art. 16. Aos Inspec tores das Thesourarias de Fazenda, como 
Delegados do Governo nas respec~ivas Províncias, além das 
attribuíções marcadas neste R.e~u lamento, compete: (9) . 

~ 1.0 Res@lver quaesquer duvidas que l}Ossão. occorrer nos 
negocias rela~ivos ás Alfandegas e i)lesas de Rendas sobFe in
telligencia e execução das Leis1 Regulamentos e Instruccões 
concernentes ás referídas Repartições: mandando executar ilro
visoriamente as reso luções que tomar, e submettendo-as ao 
conhec.imento d<il l\linis~ro da Fazenda (10). • 

§ 2.• Estabelecer as condições para os conbractos de receita 
C despeza, OU de qual([Uer OUtra nabureza, que houverem de 
ser feitos pelas Alfandegas, e Mesas de Rendas, se não esti· 
verem estabeleci<las previamente em J.ei, ou Ordem do Tile
souro (11). 

~ 3.• Mandar proceder ao recenseam~nto e balanço da es
cripturação, cofJ1es, armazens e deposltos das Alfandegas, e 
Mesas de Rendas, sem(Jre que julgar conveniente. 

~ 4.• Indicar ao Mimstro da Fazenda os pontios, tanto das 
Leis Regulamentos e lnswucções geraes, em que encontrar 
(lefeltos, incoherencia, ou iusufficiencia, -como dos Act@s Legis
lativos Provinciaes que oft'enderem os impostos geraes, ou os 
interesses da Fazenda, com as ra7iões em que fundar a sua 
opinião (12). 

18) veja-se a Ordem á Thesouraria do Maranhão em 30 de Novembro de 
1863. (Diar·io o{ficial n.o 285 de 1863.) 

(9) Gs Inspectores das Tllesourarias para I"esolverem na qualidade 
ele Delegadms elo Governo devem sempre ouvir os· Procuradoves l'is
caes, pois este arbigo elo Regulamento nilo altera o art. s.• do Decreto · 
n . 8'10 de 22 de Novembra de 1851. Ordem á Thesourarta elas Alagoas 
em 11 de Agosto ele 1863. 

As duvidas que -occorrerem por occasião de executar-se o Regula
mento pvov·isorio para a nayegaçilo do Amazonas, serão resolvidas pelas 
Thesoura:vias de Fazenda e pelos Presidentes de Província. Regulamento 
que baixou com o Decreto n. 3216 de 31 ele Dezembro ele 18G3, ar h. 3·L 
( 4nnexo). 

(10) Sobre o objecto deste paragrapho não pócle deixar ele se1· ouvido 
por escripto o Procurador Fiscal. Ordem á Thesouraria das Al.agoas em 
'LI de Agostm de 1863. 

(li) Veja-se a nota supra . 

(12) D.eterminou-se aos Inspectores das Thesourarias de Fazenda 
que, tendo em vista o disposto 11este paragrapho ·e nos §§ 6.o e iO 
do presente artigo do Regulamento, bem como no· art. 14 das Ins
trucções elo }.o de outubro de 1860, prestassem ae Thesouro, logo 
que se terminasse o mesmo anno de 1860, uma informaçilo circumstanciada 
e motiYacla lile rtJud.o quanto se lhes oiTerecesse ácerca eras vantagens 
e inconvenientes que em sua pratica tenhão mostrado o Regulámento e Tu
rifa em vigor, ouvindo para esse fim os Inspectores das respectivas Al
randegas e Administradores das Mesa.s de Rendas, de accordo com os 
quaes suggerissem quaesquer alterações ou novas disposições que 
julgassem necessarias para emenda e aperfeiçoamento da Iegislnçao 
citada. Ordenou-se out.rosim aos mesmos Inspectores que declarassem 
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~· iS.• Infor.mar se alguns dos impostos creados, ou que :;e 
crearem, Geraes, Provinciaes, ou Municipaes são nocivos á 
riqueza da Província, e· embaração o seu· desenvolvimento e 
progresso. · 

§ 6. 0 Propôr todas as medidas conducentes ao melhoramento 
do serviço · das Alfandegas, e Mesas de Rendas, desenvolVimento 
do Commercio e JndusLria Nacio!lal, e augmento das rendas 
publicas que se arrecadão por essas ReparLtções (13) .. 

§ 7. 0 Expedir as Instrucções precisas para o regular anda
mento do serviço das A:lfandegas, e nlesas de Rendas, e melhor 
execução das Leis e Regulamentos (14) . 

§ S.o A investigação do procedimento civil e mo1·al de todo 
o pessoal das Alfandegas, e Mesas de Rendas, dando semes
tralmente ao Ministt·o da Fazeila as necessarias informações 
sobre este assumpto, e propondo por essa occasião o que julgar 
conveniente ao serviço pub1ico (15). 

§ 9. 0 Inspecciouar por si mesmo, ou por Empregados de sua 
escolha, as Alfandegas, e Mesas de Rendas existentes nas res
pectivas Províncias, quando o euLendet· necessario; dando im
mediatamente ao Ministro da Fazenda conta do resultado da 
inspecção (16). 

§ 10. Represent:u; ou informar sobre a necessidade da creação, 
ou extincção de Atfandegas, e Mesas de Rendas, e de portos 
alfandegados, ou habilitados (17). 

espe~ialmente em seus relatorios se naquellas Repartições a pratica do 
servtço estava em tudo conforme com a letra do Regulamento, ou se em 
al.guns pontos, e quaes fossem estes, se apartavão della pgr :conve
meneta do mesmo serviço, ou outras circumstancias attenâiVeiS, que 
em todo o caso deverião ser conhecidas, para que pelo poder compe
tente fossem tomadas em consideração. Circular de 23 de Outubro de 
1861. (Boi.) 

Veja-se a Circular de 31 deste mesmo mez e anno citada em a nota ao 
art. 511. 

Recommendou-se aos Inspectores das Alfandegas que nas informações 
que prestassem, propuzessem qualquer reducçao temporada ou perma
nente, que fosse possível fazer nas differentes classes do pessoal das 
mesmas Repartições, em muitas das quaes parece ser elle superior ás 
neces~idades do serviço, ao passo que, no . caso de ser definitivamente 
reduztdo o dito pessoal, poder-se-hia com esta medida retribuir melhor 
as classes que por ventura estejão mal aquinhoadas relativamente á 
outrasí:l e dotal-as com pessoal mais idoneo. Circular e Aviso á Alfan
dega a Côrte em Hl de Janeiro· de 1862. (Boi.) 

(13) Veja-se a nota ao § 4.o 

(14) Veja-se as notas aos §§ 1.• e 2.o 

(15) Foi approvado o acto da Thesouraria de g, Pedro, pelo• qual 
suspendeu o Administrador da Mesa de Rendas do Itaqui, á' cújo de
leixo e relaxação se attribuio o roubo de certa quantia proveniente do 
rendimento da mesma Mesa; aguardando-se o resultado do respectivo 
processo para resolução final. Ordem á dila Thesourru::ia em 5 de Dezem
bro de 1862. (Suppl. ao Diar·io Of1iciaL n.• 4 de 1863.) 

Veja-se o Aviso ao Presidente de Pernambuco em 16 de Dezembro de 
1862 in fine . 

(16) Veja-se a Ordem á Thesouraria do Maranhão em so de Novembro de 
1863. (Diar·io Of1iciaL n. 285 de 1863.} 

(1'7) Veja-se a nota ao S 4.o 
2 
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~ ·1·.L. ÃtWcscnia•· nas épocas competcutes o o•·çamcnlo uas 
A.lfandcgas, c ~lesas 1le llcndas, que lhes estiverem dependentes; 
e ordena•· os exames e inqueritos que julg-a•· necessarios sobre 
a regulal'idade c moralidade de seu servtço. 

§ 12. Fiscalisar: 1. 0 , o emprego dos dinheiros publicos a 
cai·go das Rel>ar·tiçõcs SttbaHeruas, promovendo o seu al>rovei
tamcnto -; 2. 0 , todos os objectos de contrabando, e descaminho, 
propondo .,os meios nccessarios para que estes se prcvinão ott 
•·cprimão. 

~ 1,3. Participa•· ft Diçectoria Geral 1las Rendas Publicas as 
vagas que se forem dando, e informar sobre o preenchimento 
das mesma.s. 

~ 14. Promover e activa•· os tral>alhos da estatística de im
t>01'ta~;.ão, exportação, rcexportaçõo, transito e navegação do 
1 mperio, '!)t•opon<lo á Directoria Geral das Rendas Publicas os 
modelos de mappas que lhe parecerem mais completos, e fazel-os 
executar em todas as Repartiç.ões Fiscaes sob sua dit·ccção e 
inspceção. 

CA.PTTULO li[. 

D.l. ADlllNISTI\AÇAO LOCAL E INTEI\NA D,lS ALFANDEGB, E ~lESAS 
TlE' RENDAS. 

Secç.i'ío 1.n 

Da organ-isaçiio do se1-víço interno. 

Art. i7. Haverá Alfandegas, o i\Icsas d.e Rendas nos portos, 
lugares e pontos em que o· Governo Impel'ial julga.· conveniente 
para a boa fiscalisa ção ilas 1·endas, nu 1>ara beneiicio do Com
mcrcio (i8). 

(18) As Alfaml egas devem aocusar t.rimensalmenle aos Consules do 
Imperio nos pnizcs estrangeiros o recebimento dos mappas que por 
estes lhes forem remettidos em observancia da Circulm· 11.0196 de lü de 
Julho de 1851. Circular de 28 de Novembro de 1860. 

J!sses ma.ppas são das embm·ça,çQes sahidas 'J!a'i'a po1·tos esl?'an
ue~?·os dos da.s d~/TIYI'entes p1·ov~ncws do Implffw com especi(icacão 
de seus ca?'regamen/,os. Yej ar se sobl'e isto a importante circ~tlar de 5" de 
Ab1'Ü de 1865. (Diario ofl!cial n.o 94 de 1865.) 

As Alfandegas não podem 'J)Or seu proprio arbítrio arrendar proprios 
nacionaes. Ordens á· Thesouraria do Paraná em 13 de Setembro de 1861 
e 3 de Março de 1862. (Doi.) ' 

Foi incumbido o Presidente .da Prqvincia t.le Mal!) Grosso de pi;o
ceder aos necessa1110s exames, e mlormar o que tosse conveniente 
;\ cerca dos melhoramentos de que dependesse a Alfandega de Albu
querqlle, cuja séde talvez deva ser mudada para ponto mais apro
priado. Ordem á respeetiva Th esourau,iu em 7 de Janeiro de !Bü2. lBol.) 

Sobre a construcçiio de urna nova Aifandega em Albuquerque veJa· se 
o Aviso ao Presidente de Mato Grosso em 8 de Janeiro fle 186;.! . 
(Boi.) 
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Art. 18. As Alfandegas, e :Ilesas de Rendas serão classilicadas 

na fórma das Tabellas n. 0
• 1 e 2, segundo a sua situação, ou 

a iruportaucia commercial do lugar em que se acharem col
locadas {19). 

~ Unico. Além llcstas I\cpar~ições, o Governo Jmverial podera 
crcar registros, guardas c postos enca.ITC"ados ua Poli!;:ia Jrjscal , 
sujeitos á juTisdicção àas Alfandegas d8 respectivo districto, 
nos lugares em que o julgar ncccssario {20). 

Art. 19. O Governo, sempre que o serviço publico e os in
teresses da fiscalisação o exigirem, pouerá sujeitar, proyisoria 
OJI definltivamente, á jurisdicção de uma Alfandega, as Alfandegas, 
1\Iesas ele ll.ení.las, c outras Esta~:ões Fiscacs mais proximas ; 
marcando uestc caso as attrjbuições dos respectiYOS Chefes, e 
estabelecenclo a fórma do pvocesso administrativo até decisão 
linal, no qual se obsel'\'arilõ em geral as disposições das arts . 
·to, 11 e 12 <lo Decreto n .• 2486 de 29 de Setembro de 1.8ti9 {21). 

3 1.• Os Empregados das I\epartiçõcs reunidas na fól'lna deste 
artigo continuaráõ no exercício de seus proprios empregos, 
ou ficaráõ addidos á Alfandega pri11cipal~ c com os desta re
ve:~~arilõ 110 serviço, conforme sua idoneiaade. 

~ 2.• Os lugares ct:as Mesas de Rendas de Haqui e S. Borja 
serão exerciclos, llesde já, por empregados da Alfandega de 
l /ruguayana. O mesmo terá lugar a respeito dos empregos das 
.iUesas de B.endas de Jaguarão c de Pelotas, que serão exercidos 
por empregados da AU'andega da Cidade do Rio Grande, como o 
são os da Mesa de I\endas da Villa de S. ·José do Norte e Santa 
Yictoria do Palmar, em virtude do c)Lado Decr·cto n.o 2486 lle 
29 de Setembro de 1851) {22) . 

( tq) Os em pregados elas Alfandegas 11ão poclem accumular oflicios 
lle JUStiça. Ordem a 'l'hcsouraria elo ESpírito Santo em 20 de Setembro 
~1~. . 

Os Aelministraelorcs elas Mesas ele Itenctas não poclem ser Taóelliües 
elo judicial c notas, porque taes ern.pregos são po~ sua natureza in
compatíveis. Circular de " lí de Janerro ele 1861. Ordem ti Thesoura
ria da Bahia em 21 de Fevereiro de 1861. (Boi.) 

O lugar de Escrivão de "Mesa de Relll.las e Collectoria é jucompativel 
com o de Secretario de Camara MunicipaL Aviso ao Ministerio do Tm- · 
peno em o 1.• de Março ele 1861. O nomeado deve fazer a uecessarra 
opcã.o. Aviso ao Presidente ele Sergipe em 21 ele outubro <1.e 1862 . 

. FO! creacla uma frlesa de Rendas na povoação de "Tabatmga, Pro
nnCia elo Amazonas" Regulamento de 31 de Dezembro ele 1863 art . 

.5.o (.Anne.~o). 

(~O) Veja o Regulamento n .o 3:! 16 de 31 lle Dezembro de 1863 art. 19 
S ·i . o e art.. 3'2. (.Hvne:vo} . 

(21) Este Decreto r o qtte prov·idencia sobre· a. na·vcgacào da Lo.güo. 
M~rim c rios intrwio?·es da Provi?ic-ia de S. P(<d·ro ao" Std, sofn·e a, 
ünportacão c exportacão dos gcneros c mc·rcado·rias dos Estados li
m'it·rophcs da mesma "Província, etc. 

Mandou-se estabelecer uma flotilha na Lagôa Mirim. Ordem ú Thc
~ouraria ele S. Pedro em 2 1 de Agosto de 1860 . [Boi.) 

Sobre a limítaçüo da jurisdicçiio dos Aclmiuistradores de certas Mesa;; 
1le Reqdas nos processos ele conlrabamlo, vcj;~c-se a Ordem ã ThA

ourarra de S. Pedro em 6 de Junho de 1863. 

(22) Veja-se as On.lens á Thesouraria de s·. Pedro em 14 de Novembro 
de 1861 e 5 de Março de 18G2, citadas em a nota ao art. 36 11aragrapho 
unico, assim como a de 14 de Julho de 1863. (Diar;io O(fic•ialn.• 189 ele 1863") 

Mandou-se retirar dous Guardas que servíão de Administrador e 
Esrrivão ele uma Mesa de Rendas, para serem substituiclos por empre-
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Art. 20. Ficão subsistindo as Alfandegas e l\lesas de Rendas 
actualmente existentes, classificadas na fórma das Tabellas n.•• i 
e 2; mas o Governo Imperial poderá supprimil-as, crear outras, 
e alterar a sua classificação, quando fõr convemente aos inte
resses fiscaes, ou aos do comme1·cio. 

Art. 21. ·o numero e as classes dos .empregados do serviço 
interno de cada Alfandega e 11\fesa de Rendas serão os marcados 
nas referidas Tabellas n.•• 1 e ·2, as quaes só poderão ser alte
radas por Disposição Legislativa. 

§ i.• Nas Alfandegas a cujo cargo estiver o lançamento e 
arrecadação de impostos, ou rendas internas1 pertencentes ás 
Recebedorias de :Rendas, poderá o 1\linistro ua Fazenda, con
forme as necessidades do serviço e da fiscalisação o indlcarem, 
nomear Lançadores, Re'cebedores ou Cobradores· com os mesmos 
vencimentos · e incumbencias marcados pelos Regulamentos e 
Disposições por q:ue se regem as mesmas 'Recebedorias. 

§ 2.• Os Admimstradores de ltlesas de Rendas de 2.a e 3.• 
ordem poderão ter Agentes, pagos á .sua custa, que os coad
juvem e os substituão em suas faltas ou impedimentos repen
tjnos, os quaes serão nQmeadosi sob. S!!a proposta e responsabi
lidade, na fórma do art. 89, pe o Mm1stro da Fazenda na Côrte 
e na Província do Rio de Janeiro, e pelas Thesourarias nas outras 
Províncias (23). 

Esta disposição fica extensiva aos Escrivães das mesmas 
1\lesas. 

§ a.• Nas Repartrções em que não houver o emprego de 
Guarda Mór, Conferénte, Stereometra, ou outros semelhantes, 
desempenharáõ as suas funcções os empregados que o •respec
tivo Chefe designar {art. 36). 

Art. 22. Nenhum individuo, de qualquer classe ou condição 
que seja, poderá ser admittido ou tolerado , ainda que provi
soriamente, no exercício das funcções de qualquer lugar da 
Alfandega, se nãoJôr legltimamente provido na fórma do Cap. 4. 0 

do Tit. i.• do presente Regulamento. 
§ 1.• No caso de grande affiuencia de trabalho, os Inspectores 

das Thesourarias nas Provin·cias., sobre proposta dos Chefes das 
R~partjções F·iscaes, e precedenao appro~ação do~ Presidentes, 

gados da Alfandega, a que a Mesa é1 subordinada, prestando a na
cessaria fiança; e resultando inconveniente ao regular expediente da 
.Aifandega da falta de pessoal, dever-se-ha usar do nemedio do art. 22 
§ 1.• do Regulamento. Ordem á Thesouraria de S. Pedro em 12 de Fe
vereiro de 1862. 

Veja-se a nota ao al't. 121 n.o 1.• 
Pelos arts. 21 e 31 do Decreto n.• 2486 de 29 de setembro de 1859, {oi 

o Presidente da Província de s. Pedro autorisado a dar instruccões 
para execuQão do mesmo Decreto. Essas instruccões (que vão annetias) 
fm·âo IJ)ub licadas em 23 de Fevereiro de 1860, e 'ápprovadas por ..tvisÓ 
de 19 âe :ram.eir9 de 1861, declarando-se ao Pres'iâente que era C0111Ve
nilmte que nas mesmas se incluis sem os passos •indicados pelo Inspector 
da ..tlfandega de uruguayana em sua informação. {Boi.) 

(23) Isto é só relativo ás ~tesas de Rendas de 2.• e a. a ordem, porque os 
lugares das de 1.• são semr.we exercidos por empregados das .At{'andegas 
de que ellas (orem dependentes, nos termos do art. 19 s 2.o, por desig
nacão do respectivo chefe. 
~obre os empregados das Jfesas de R!Jndas de uandos e Tabatinga, 

veJa-se o Reg,ull:l!mento para a navegaça,o do Ama.:onas de 31 de De
:tembro d~ 1863, arts. 5.• a 7.o 

veja-se a Ordem á Thesouraria de s. Pedró em 20 de Fevereiro de 
1861. 
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.poderão admittir suprauumerarios nas classes de Officiaes de 
Descarga 'e Praticantes, oq mandar coadjuvar o serviço con1 
·empregados de outras Repartjções; devendo os mesmos Presi
dentes submetter i'mmediatal'ítente ·esta providenCia ao conhe
cimento do Ministro da Fazenda (24). 

~ 2.o Na Alfandegá e Mesas de Rendas da G(n'te e Província 
do Rio de Janeiro compete aQ Ministro da Fa-zenda providen
ciar como 1u•lgar mais con-;veni'ente nos ·casos de que trata o 
pa:rag.rapho al!tecedente. 

·~ 3.o os supranumerarios a que se referem os §~ 1. 0 e 2.0 

deveráõ , pelo menos, ter as habilitações necessanas para o 
desempenho ao seTviço a que forem applicados. 

Art. 23. A admintstração interna das Al~andegas1 a direcção, 
inspecção e fiscalisação de seu serviço, e o connecimento e 
decisão dos negocios que por ellas correm na fórma estabele
cidá pelo presente Regulamento, ficaráõ a cargo de um em
pregado superior sob a denominação de Inspector. 

§ Unico. Nas !\lesas de Rendas as mencionaaas fuacções, na 
parte que lhes fór applicavel, conforme o seu destino , serão 
e:x.ercidas pQr um empregado superior sob a denominação de 
Administrador. 

Art. 2<i. O serviço in.Ler.no das Alfandegas de 1.a e 2.• ol'<lt!nY 
será distribuído por quabro secções, pelo modo seguinte :-i.•, 
de entrada e sahida, entrepostos, armazens, traplches, depo
sLtos c capatazias; 2.• de escripturação e conLa'bilidade; a.• 
de revisão e estatística; 4.• do expediente, do archivo, das 
rendas internas e do despacho marítimo. 

§ 1.0 A 1.• secção se comporá de quatro mesas, a saber: 1.• 
de entrada de mercadorias; 2.• das capatazias e ·a:rmazens in
ternos da· Alfandega; 3.0 dos entuepostos de qualquer classe, 
dos armazens, depositos- e trapiches alfandegados; 4.• de expor
tação e reexporta_ção. 

l
§ 2. 0 A 2.• secçao terá duas mesas: L• do calculo e conta:.. 

bi idade; '2.3 de ar-recadação, ou de Thesouraria. 

(24) Foi approvado o acto· da Presidencia do · Piauhy, que mandou 
admsttir um Official , de Descarga supranumerario á Alfandega da Par
nahyba, mas _prevenindo-se de q_ue em casos semelhantes devem as 
respectivas communicações ser acompanhadas ae cópia authentica da 
representação da Alfandega e informaçiio da Thesouraria de Fazenda. 
Aviso em 1<1 de Junho de 1861. (Bol.) 
Veja~se a úlrdem á Thesourarta da Bahia em 6 de Julho de 1863. (iJiario 

Ollicia~ n. o 185 de 1863.) 
"Mandou-se admittir um collaborador' na Alfandega de Mbuquerque 

com 50HOOO mensaes, sendo porém despedido logo que os empregados 
ausentes regressassem a seus lu~ares . Ordem á Thesouraria de Mato 
Grosso em 28 de Agosto de 1863. 1 Diario Otficiàl n.o 216 de 1863.) 

Ordem á Thesouraria O o Rio Grande do Norte em 22 de Abril de 1863. 
(Diario Ollicia~ n.o 121 de 1863.) 

Aviso á"'l>Fesidenoia·do Paraná em o J.o de Julhe de 1•863. (Di'drio Gtficia~ 
n.o 176 de 1863.) 

Ordem á Thesouraria do PaJJá em 14 de Julho de 1863. (D•im·io O(ficial 
n.o 189 de 1863.) 

Veja-se a Ordem á Thesouraria do Paraná em 23 de Julho de 1863. 
Veja-se a ordem á Thesouraria do Rio Grande do Norte em o Lo de 

Agosto de 1863. (Diario .Oflicial n.n 208· de-1863.) 
Veja-se a Ordem á Thesour.aria do Paraná em 4 de Setembro de 1863. 

(Diario Oflicia~ n.o 220 de 1863.) 

r ~v1so á Presidencia do Rio Grande do Norte em 7 de Dezembro de 1868 . 
D~ario O{ficial n.o 292 de 1863.) 
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§ 3.o A 3.•· terá igualmente duas : 1.• de revisão e balanço ; 
2.• de estatística. 

§ 4. 0 A 4.• terá tres mesas: i .• do expedienLc c do archiYo; 
2.• das rendas internas; 3.• do despacho mat·itimo. 

Art. 21S. A' 1.• secção compete todo o sct·vlço: . 
i. 0 Da vcrilicação da entrada c sabida, on embarque e des

embarque das mercadorias, seu assentamento e :escripturação . 
2.0 Do transporte, conducção, arrumação, guarda, beneficio 

e conservação das merea<lorias, dcs<le a entrada nos armazcns, 
ou dcpositos, até a sabida em -virtude de ordeus ou despachos ; 
c hem assim durante a sua conferencia até a verificação ela en
trega ao dono, ou cousignawrio, ou ú pessoa que legitimamente 
as deva t'ecebcr 

§ Unico. A administração das Capatazias, c todo o respectivo 
pessoal fieão subordinados ;• esta secção. 

At·t. 26. A' 2.• secção compete: 
§ 1. 0 O calculo de tortos os <liL·eitos c rendas a cargo ria 

respectiva Alfandcga. 
§ 2.o O exame: 1.o, de todos c quaesquer requcl'imcntos de 

pagamento de <lespeza , ou })edidos de d.inllCiros para scrclll 
applicados a qualquer serviço; 2.o, d.e Lodos os pa1)eis e do
cumentos relativos á r eceita e dcspcza, que correrem pela "\1-
fandega; 3.0 , de todas :~s reclamações de restiLuiç~o; !f.0 , ~lc 
todas as ferias, folhas de pagamento, e sua orgalllsaçao (2o) . 

~ 3.• PassaT revista de mostra á cqu1pagem das embarcações, 
Companhia, ou Secç.õcs (lc Companhia dos Guardas, c a qual
quer outra força a cargo da respec~iva Alfandega (26). 

§ 4. 0 EscripLurar Lod.a a receita c dcspcza. 
~ 5.• Organisar_ os balan~e.Lcs e lJalanços na fôrma das Or

dens e InsLrucçocs do l\Im1stro da Fazenda, c confo1·me os 
modelos approvatlos. 

§ 6.• Organisar, e apresentar nas devidas épocas ao Inspcctor , 
para serem remcLtidos ao Thesouro Nacional, todos os dados 
e tabcllas neccssarias par:.. a m·g:misação do orçam eu Lo . 

~ 7.• l'iscalisar tudo o g:uc fôr rel ativo á contabilidade , re
ceJ ta- c despcza da RcparLtção. 

Art. 27. A' Thesouraria, ou Mesa de anecadação compele: 
~ 1.0 A arrecadação, ou recebimento do produ r to ti c quacs

C(uer direitos, rendas, ou valores, pertencentes ás Alfandcgas, 
na fôrma da Legislação em vigor . 

(25/ Mandou-se abonar ao Atlministrador ele uma !\'tesa tl.e nendus o 
que 1avia pago a um Guarda que niio tinha ttssignado a folha , desde 
que apresentasse documentos para comprovar a aespeza, visto nüo se 
dar suspeita ele se ter <lcixaclo de eiTectuar esta , mas sómeute falta es
sencial em sua legalisaçiio. Ord em ú Thesouraria de S. Ped ro em L7 
rl e Setembro de 1862. 

Deixou-se ele abonar a um Administrudor de J\1esn tle ncndus ocrtu 
quantia C[tle foi roubada da casa clu Ueparliçüo , por nüo ter satisfeito 
no disposto na ordem elo Th csouro n.o f>ô ele 27 ele Julho de 1&14. 
Ordem ú Thesouraria do Parnná em 1 de Novembro ele 1861. (Boi. ) 

Veja-se a o~dem. á Theso11rariade S. Pedro em 7 de Janeiro ele 18~2. (llol. ) 
A restitmçao pode reu!Jzar-se em qualquer tempo e exercicJO , (crn 

quanto não p1·escreve1·). Aviso ú Alfandega ela Cõrte em 27 de Maio de 
1864,. (An:nexo). (Veja-se as ordens ú 'l'hesourariu ela llabia em 8 ele M ar~'o 
ll 17 tl e No>•entbTO de lB•J!í}. 

A procuraçao para recei.Jer quantias meiJSaes 1 certas c tlctonninadns 
nfto é bastante para o recebiJTJento de uma resLitui~üo por motivo acci
dental. Portaria ú necebedoritl ela Cõrte em 27 ele Novembro de 18lil . 

(26) Veja-se a nota ao ilrt. 1%. 
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~ 2.0 o rccebim~uto .e guarda tle todos os valores , que se 
mandarem recolher, ou se depositarem para qualquer fim em 
l"ii'Lude de Lei, ou Ordem. 

§ 3.o O lançamento em carga ao Thesoureiro de todos os va
lores de qualquer origem r[Ue elle receber. 

§ 4. 0 A numeração de LO(los os despachos , c documcut.os de 
receita e despez:l.. 

§ a.• A remcss:1 ás B.eparLições competentes , nas pl'<'Cisas 
époe;lS, dos diubeiros e valores 'recebidos (27). 

§ 6.• 9 pagamento, e entrega de: dinhcii'OS c valores a seu 
cargo, a vista dos documentos e despachos de pagamento, ou 
dcspeza regul:wmcntc pt·occssada. 

Ar t. 28 . Ao pagamento ele quaesc[uer 1lespezas, ou á sahidn , 
ou entrega de lfU::llquer quantia , precederá sempre exame sob r!' 
os seguintes pontos: 

~ 1° Veracidade ou authcnticidade da Ordens , despachos , 
llocumentos, c papeis respectivos. 

~ 2.• Se estão os mesmos papeis revestidos das Formalid::1des 
exigidas pela Legislação Fiscal. · 

§ 3.• Legitimidade, c iclentidadc da pessoa que exige o pa
gamento; e, sendo. procurador, se está legitimamente ::lULOl'i
sado (28). 

~ 4.0 O exercício a que pertence, e se ainda não está findo . 
Art. 29. Compete á 3.a Secção: 
~ 1.0 Revc1· os calculos dos despachos c .documentos de re

ceita, e dar parte ao Inspector de quaesquer erros, omissões, 
malversação, ou fraucle, qu~ descobrir ou suspeitar, pat·a que 
sejão pumdos oJS seus autores, e se promova a competente indem • 
nisaçãb na fórma da Legislação em vigor (29) . 

§ 2. 0 Organisar a estatisLica commercial, conforme os mo
delos approvados. 

§ 3.0 Dar balanço aos armazens, depositos internos e ex
temos t aos entrepostos, e trapiches ·alfandegados, nas épocas 
ma1·caaas no Regulamento c sempre que o serviço publico o 
exigir, ou rõr ordenado, dando immediatamente 11arte ao Ins
pector de qualquer falta, extravio, ou irregularidade que nelles 
encontrar. 

§ 4.• A revisão de que trata o § 1.0 · comprehende: f. o, o 
exame de todas as operações arithmeticas, e hem assim o da 
moralidade fie cada rubric:~., ou parcella de receita, confron
tada esta com a Legislação respectiva; 2.0 , a liquWação da im
portancia da perda da l'azenda Publica, proveniente de erro 
de calculo, de fraude, ou de outra qu:~.lquer Ol'igem, com de
claraçilo de seus 1·cspousaveis (30) . 

Art. 30. A' 4.a Secção compete: 
1 .• Todo o expediente a cargo do Inspector . 

. 2.• O assentamento c matricula !lo pessoal da Repartição . 

(27) Veja-se a nota ao art . 135 § 4.o 

(28) Os empregados que receberem seus vencimentos pelas conecto
rias !leão dispensados de assignar os livros de receita e despeza , 
uma vez que passem os competentes recibos , ficando nesta parte re
vogado o art. lJ. da Circular de lO de Agosto de 1860. Circular de 26 
de Agosto de 1863. 

(29) Veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de}l863, art. 69. 
( Ã'W11C.'VO) . • 

(30) Veja-se o Decreto n.o 3~17 de 31 de Dezembro de 1863, art. 69. 
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§ 3.0 O inventario de todos os bens, utensilios e mais abjectos 
do serviço. 

§ 4.• O preparo dos negocias e processos relativos ao Con
tencioso Administrativo. 

§ IS.• A guarda dos papeis de natureza confidencial ou reser
vaaa, sua escripLuraçao e expediente. 

§ 6. 0 A direcção do Archivo da Repartição, velando sobre 
a conservação dos documentos e papeis nelle existentes. 

§ 7.• A matricula das embar·cações e da gente do mar, em 
portos onde não houver Capitania do Porto, ou seus Delegados. 

§ S.• O lançamento e escripturação dos impos.os internos, 
nos Juga1es em que esse encargq nfto pertencer a alguma Repar
tição especial, ou a Collectona. 

~ 9. • A escripturação dos termos de_resl!onsabilidade , fianças, 
contractos, e quaesquer outras obr1gaçoes. 

~ 10. O Ponto dos Empregados, e a remessa á Repartição 
competente dos documentos e esclarecimentos necessar10s para 
organisação da folha dos seus vencimentos, quando não lhe 
competir organisal-a , conforme sua situação, e as Ordens do 
Ministro da Fazenda (31). 

§ 11. O despacho marítimo. 
ATt. 31. O Ajudante do lnspector servirá de Chefe da 4.• 

Secção. 
Art. 32. Nas Alfandegas de 3." ordem haverá Ll·es Secções, 

a saber: 
A 1.•, que comprehenderá o serviço da 1.• Secção das Al

fandcgas de. 1.\' e 2." ordem. 
A 2.", a cujo cargo ficará todo o expediente e trabalho da 

2.• Secção das Alfandegas de 1.• e 2.• ordem. 
A 3.•, que desempenhará o serviçu da 3.• e 4.• Secções das 

Alfandegas de 1.• e 2.a ordem, e terá por Chefe o Ajudante 
de Inspector (32). 

§ 1.• O serviço de cada uma destas Secções será distribuído 
por diff'erentes mesas, observada a ordem dos artigos precedentes. 

§ 2.• O serviço nas (}.emais Alfandegas ficará sob a immediata 
direcçao, fiscalisação c responsabilidade do Ajudante do Ins
pector, e será distribuido pelos respectivos Empregados, guar
dada em todo caso a ordem estabelecida nos artigos prece
dentes. 

§ 3.• A disposição do § 2. • deste artigo fica extensiva ás l\lesas 
de Rendas; cabendo ao respectivG Escrivão o exercício das 
attribuições que são conferidas ao Ajulante do Inspector da 
Alfandega. 

Art. 33. Ficão creados os lugares de Ajudante do Ins[lector, 
de Chefes de Secção, de 3.•• e 4.•• Escripturarios, de Officiaes 
de Descarga, de 2.•• Conferentes, e, nas Alfandegas de t.a e 
2.a ordem, o de Ajudante do Porteiro (33). 

(31) Veja-se a nota ao art. 102. 

(32) Veja-se a ordem ci 'rhesouraria do Maranhiio em 30 de Julho de 
1863. 

(33) Forão considerados 1.•• conferentes os antigos feitores confe
rentes que por occasiáo do novo regulamento não ti verão outrll destino, 
devendo elles remetter á Secretari~ de Estad~ dos Negocios da Fazenda 
os seus títulos para serem apostillados. Ctrcular de 22 de outubro 
de 1860. 
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O cnitlrego de Ajudante do r.nspector serviráõ os Empregados 
de Fazenda ou Repartiçõns e lugares extinctos,- que o Go
verno designar, os quaes em todo .o caso conservaráõ os em
pregos de que forem tirados . 

Esta <lisposição poderá ser applicada nas Alfaudegas c 1\l'esas 
de Rendas, sempre que fOI' conveniente, aos empre~os de Ins
pector, Chefes de Secção, Administ.radorcs, e Escnvães de 1\lesas 
de Rendas. 

Art. 3<i. Ficão extinctos os seguintes empregos : 1. 0 de Es
crivães das Alfandegas, e da Descarga; 2.0 de Ajudantes dos 
Conferentes; 3.0 de Ajudantes do Escrivão da Descarga; 4. 0 

de Amanuenses; 5.0 de· Guardas da 2 .a Classe (3tí). 
§ Unico. Os Empregados actuaes, cujos lugares1 em virtude 

da p1·esente organisaçao, forem extmctos, e não ttverem des
tino, ficarão addidos ás respectivas Alfaudegas, ou a outras 
Repat·tições Fiscaes, conforme o Ministro da Fazenda julgar 
conveniente, com os vencimentos fixos que ora percebem, até 
serem providos definitivamente, segundo suas habilitações, em 
quaesquer outros luga1'es, ou aposentados na (órma da Lei (35). 

Art. 35. O serviço dos 1. 0 • e 2.08 Conferentes, do Stet·eome
tra e de seus Ajudantes é cumulativo. 

Art. 36. Os Empregados serão distribuídos pelo Inspector 
pelas ditferentes Secções, ou destinados a outro qualquer sel'
viço intemo, ou ex temo, segundo as suas habilit:ações, e como 
fõr mais conveniente á tiscalisação da renda, ou boa ordem do 
serviço da Repartição. (Art. 21 ~ 3.0 ) (36.) 

~ Unico. Exceptuão-se: o Ajudante do Inspector, o Guarda-
1\Iór, o Thesoureiro e seus Fieis os Chefes de Secção, os Con
ferentes, o Stereometra e seus Ajudantes, o Administrador das 
Capatazias e seus Ajudantes, e osl<ieis dos armazens, os quacs 
só poderão ser incumbidos pelo Ministro <la Fazenda, em casos 
urgentes, de serviço extranho aos seus lugares (37). 

(3-1) Aos Empregados que rorilo conservados em seus Iu~ares, por 
occasiilo da execução do novo regulamento, não foi preciso tirar novos 
títulos. Aviso á presidencia de Sergipe em 6 de Dezembro de 1860. (Bol.) 

(35) Ficaráó considerados addidos os Fieis de armazens nas Alfan-, 
dega_s em que esses lugares fO!'ào exlinctos. Aviso á presidencia -de 
Sergipe em 6 de Dezembro de 1860. (Boi.) 

l<'ICaráõ considerados addidos os empregados das extinctas Mesas 
do consulado. Ordem á Thesouraria de J>ernambuco em 4 de 1\farço de 
1861. (Ãnnexo.} 

Os empregados excedentes ao numero fu:ado pela nova tabella fl
caráô servindo, considerados como adcliclos, percebendo os mesmos 
vencimentos fixos que tinhào antes da reforma. Ordem á Thesouraria 
de S. Paulo em 20 de Abril de 1861. 

Esses vencimentos são o ordenado e gratificação. Ordem á Thesouraria 
de Sergipe em 31 de Agosto de 1861. 

Aviso á directoria geral de contalJilidade em 2 ele outubro de 1860. 
Veja-se a ordem á Tfiesouraria da Parabyba eml7 de Abril de 1863. 
Foi reduzido o numero dos officiaes de descarga da Alfandega da 

Parahyba, deixando-se de prover as vagas que se forilo dando. Aviso 
á pres1dencia da província da Parahyba em 11 de Janeiro de 1862. (Bol.) 

- (36) Veja-se a ordem á Thesouraria do Paraná em 2 de Julho de 1863. 

(37) Autorisou-se que fosso empregado no calculo, ou. em outro11 
trabalhos da Alfandega, os segundos conferentes que não estivessem 
encarregados de trabalhos urgentes. A";so á Alfandega da corte em 
17 de Abril de 1861 . (BoU 

3 
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Art. 37. Os Empregados serão rcvcsados nas dift'erentes Sec
ções, ou trabalhos de seus lugares ou classes, não podendo de 
modo alg!Jm permanece1· por mais de seis mezes no mesmo 
serviço (38). 

§ Unico. Exceptuão-se os trabalhos estatísticos, de inventario, 
balanço ou de tomada de contas, e outros semelhantes, cuja con
clusão deva ter lugar dentro de certo prazo, e que não possão, 
sem inconveniente do serviço publico, ser interrompidos ou pas
sar a outros Empregados. 

Art. 38. Todos os Empregados das Alfandegas, c Mesas de 
Rendas, qualquer que seJa a sua classe, usaráõ de um uniforme 
simples e accommodado ao serviço, o qual será marcado pelo 
1\liuistro da Fazenda (39). 

Pcrmittio-se que os Conferentes da Alfandegado Rio Grande que se 
acha\·ão com exercício nas Mesas de Rendas á ella subordinadas, pu
dessem continuar nessas commissões, emqnanto befn servissem, con
vindo porém que de seis em seis mezes fossem revesados por outros 
Empregados de igual ou de dilferente classe, como reconm1enda o 
art. 37 do regulamento. Ordens á Thesouraria de S. Pedro em H de 
Novembro de 1861, e 5 Março de 1862. 

Foi approvada a dcliberaçao tomada pelo Inspector da Alfandega da 
Parnahyba de haver, a fim de põr em dia o serviço, e especialmente o 
da promptiflcaçiio dos mappas estatísticos em atrazo, encarregado os 
Conferentes e Guarda-mór i:le confeccionai-os em um determinado prazo, 
sob pena de suspensao, devendo se porém notar á Alfandega que em 
casos tae5 convem consultar previamente á Thesouraria; e a nllo haver 
razao especial, preferir u111 dos conferentes para o cxercicio interino 
de Guarda-mor, visto ser essa classe, e não a dos Escripturarios, a 
que se acha menos sobrecarregada de trabalhos. Ordem á Thesou_raria 
do Plauby em lG de Novembro de 1861 . Veja-se a ordem á Tbesouraria do 
Espírito Santo em \7 de Novembro de \861. (Diario Offu:iaL n. 267 de 
1864./ 

FOI approvado o acto do Inspector da Thesouraria ela Parabyba, pelo 
qual chamou dous officiaes de descarga da Alfandega para sen'irem 
na mesma Thesouraria. Ordem em 5 de Dezembro de \861. (!lo\.) 

Veja-se a ordem á Thcsouraria de s. Pedro em 14 de Julho de 1863, ci
tada na nota ao art. 19 S 2.• 

(38) Veja-se as Ordens á Tbesouraria de S. Pedro em 14 de Novembro 
de 1861, e 5 de Março de 1862, citadas em a nota tio artigo anterior. 

Nãoéonvém que os Guardas e Officiacs de Descarga fiquem addidos. 
ás secções. Ordem á Thesouraria de Pernambuco em 5 de Janeiro de 1861 

Uandou-se estabelecer na Alfandega de Pernambuco a pratica de 
serem os Conferentes da porta de sah1da substituídos semestralmente, 
e nao semanal ou fortuitamente, como se procedia, observando-se ao 
Inspector da Alfandega : 1.•, que se ba conveniencia em conservar nas 
portas os Conferentes para ellas designados durante um prazo nao me
nor de seis mezes, este prazo é apenas o limite que o Regulamento 
marca para os serviços especiaes, commettidos aos empregados e não 
inhibe os Inspectores de removei-os antes de seis mezes, se a bem do 
scrvico ou da fiscalisaçilo fôr de mister tomar essa medida; 2.•, quo a 
resp01to da conferencia de sallida dos despachos sobre agua, á bordo, 
ou em trapiches alfandegados, deverá o InsJJ')etor nomear para cada 
despacho um I. o Conferente dos mais habeis c zelosos. A viso ao Conse
llieiro GalvAo em commissão na Alfandega de Pernambuco om 17 de 
Fevereiro de 1862. (Boi.) 

O art. 37 do Regulamento foi alterado pelo Decreto n.o 3217 de 31 de 
Dezembro de 1863, art. 67. l'ejarse este. 

(39) Determinou-se que o uniforme do Guarda-mór e Ajudantes da Al
fandcga da COrte fosse o mesmo que usavão com a unica ditrerenca de 
que a farda tivesse vivos azues claros; e que o dos Officiaes de Des
carga fosse o dos antigos Guardas com a mesma ditfcrença dos vivos 
azues claros ua farda ou sobrecasaca. Aviso á Alfandegada Côrte em 8 
de J anciro de 1861. 
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Secção ~.a 

Da organ'isação do serviço ellJterno. 

Art. 39. O serviço externo das Alfandegas, e ?Ilesas de Rendas 
comprehende : 

§ 1.• A policia fiscal dos mares territoriaes, costas, enseadas, 
rios, lagõas, e aguas intct·iorcs do Imperio, bem como das suas 
fronteiras terrestres. 

~ 2.• A guarda e defeza <los edificios, que estiverem sob a 
administt·ação, inspecção o ficalisação das Alfandegas e 1\lesas 
de Rendas. 

§ 3.• A policia dos ancoradouros, portos. cães, docas, praias, 
e dos lugares proximos aos cdificios das Alfandegas, ou lllesas 
de Rendas , promovendo a inteira execução dos seus Regula
mentos (40). 

§ 4.• A inspecção e flscali:;ação do serviço do desembarque, e 
embarque das met·cadorias importadas, exportadas, baldeadas, 
e reexportadas, onde descarga, e carga dos navios. 

!J 5.• A prevenção e repressão do contrabando, colhendo todos 
os indícios ou p1·ovas de sua existencia, e dando parte de tudo 
verbalmente, ou por escripto á Autoridade competente. 

§ 6.• O exame e pesquiza das pessoas suspeitas de fraude ou 
contrabando, ou que se tornarem taes pot· qualquer motivo, 
conservando-as sempre sob a sua vigilancia. 

§ 7.0 A indagação de quaesquer factos de fraude, ou contra
bando, que forem denunciados, ou de que houver conhecimento 
por qualquer outra fórma. 

§ 8.• A apprehensão: 1.• <los impressos a que se refere o 
o unico do art. 4.• do Decreto n.• 2491 de 30 de Setembro de 
1859; 2.0 de quaesquer genet·os c met·cadorias sujeitas a di1·eitos, 
que ainda não tive1·em sido despachadas, ou que não forem 
acompanhadas de guia da Alfandega no acto de seu embarque, 
ou desembarque nos portos, costas, praias, fronteiras, e lugares 
não permittidos, ou que se achem em saveiros, botes1 lanchas, 
canõas, e em quaesquer outras embarcações que sanirem, ou 
estiverem fóra dos ancoradouros respectivos, e forem suspeitas 
1le contrabando; 3.• em quaesquer outros casos em que, na fórma 
da Legislação em vig01·, tenha lugar este procedimento. 

§ 9.• A visita, detenção, busca, captura, ou apprehensão das em
barcações e velliculos de conducção, que forem enconll·ados em 
contmvenção <la Legislação Fiscal. 

§ 10. O emprego de força nos casos necessarios para a execu
ção das Leis e Regulamentos Fiscaes. 
. § 11. A guarnição dos Postos, Registros e Estações Fiscaes, 
escolta, e guarda de embarcações, ou de mercadorias. 

~ 12. A ôirecção, movimento, applicação ou emprego da res
pectiva força marítima; pi'Omovenao a sua disciplina, e a regula
ridade do serviço. 

(40) Sobre a casa para posto dos Guardas na barra da Amarração. 
Veja-~e a Ordem á Thesournria !lo Piauhy em 2ll de Agosto de 1864. 
(DtanQ Of1icial o.o J!l:; de 1864.) 
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§ 13. O comparecimento aos incendios, que se derem a bordo 

de qualquer navio, ou em edificios ela Alfandega entrepostos, 
depositas, trapiches, ou em quaesquer outros a elles contíguos, 
emp11egando todos os meios para a sua extincção e salvação de 
pessoas, ou objectos. 

§ 14. A apprehensão das embarcações empregadas no trafico 
de africanos neste Imperio, na fórma da Lei n.o IS81 de 4 de Se
tembro de 181!0, e Regulamento n.o 708 de 14 de Outubro .do 
mesmo :\nno. · 

§ iõ. A detenção dos infractores dos Regulamentos Fiscaes, 
nos casos nelles marcados. 

Art. 40. O serviço externo será desempenhado na fórma dos 
Regulamentos e lnstrucções que estiverem em vigor, sob a 
immediata direcção e inspecção do Chefe da Alfandega, ou da 
l\Iesa de Rendas: 

1.0 Pelo Gurda-mó1· e seus Ajudantes, nas Alfandegas, e l\fesas 
de Rendas em que JJouve1· estes Empregados; e, na sua falta, 
pelos Empregados designados pelo respectivo Inspector, ou Ad
ministrador (art. 21 § 3. • e art. 36). 

2. 0 Pela fo1·ça de Guardas que fôr organisada (4'1). 
3.0 Pela força de Vigias, onde a houver. 
4. 0 Pelo pessoal maritimo que demandarem as embarcações e 

escaleres empregados no serviço mal"itimo das mesmas Reparti
ções, conforme suas lotações (42). 

§ Unico. Além do pessoal de que t:rata este artigo o Inspector 
da Alfandega, ou o Administrador da 1\fesa de Rendas designará 
os Empregados de escripturação que forem necessarios para o 
expediente a cargo do Guarda-mór. 

Art. 41. A força dos Guardas será organisa<;la em Compa
nhias, ou Secções de Companhias, na proporção qua fôr mar
cada pa1·a cada uma Alfandega, ou Mesa de Rendas, conforme 
os planos annexos sob n.•• 3 e 4 i43). 

§ 1.0 Nos lugares em que não houver numel'O sufiiciente, 
ao menos para uma Secção de Companhia, serão todavia 
incorporados sob o commando de um Ofllcial inferior, ou Cabo 
de Esquadra. 

§ 2.0 Os actuaes Guardas de 1.• e 2.• classe das Alfandegas, 
Mesas de Rendas, e ~lesas do Consulado, que estiverem nas 

(41) os Guardas nrro devem ser distrahidos em serviços alheios <ís 
suas attribuições. Ordem á Thesouraria da Ilahia em 6 de Novembro d.e 
1862. (Dia?'io O(Jicial n.o 47 de 1862.) 

Autorisou-se provisoriamente a Alfandega de Uruguayana a ter dous 
Guardas á cavallo para rondarem durante a noile os suburbios da Villa 
com 50ors. diarios para sustento dos cavallos. Ordem á Thesouraria ele 
S. Pedro em 14 de Janeiro de 1863. (Diario o(fi.cial n.o 58 de 1863.) 

Fez-se igual concessão para os Guardas que rondassem as fronteiras 
do Chuy, ou Santa Victaria do Palmar. Orde.m á Thesouraria de S. Pedro em 4 de Agosto de 1863. (D·im·io Oflicial n.o 208 de 1863.) 

(42) Veja-se a nota ao art. 356. 

(43) o servico das companhias e secções de companhia dos Guardas 
das Alfandegás é regulado provisoriamente pelas instrucçõcs de 29 
de Novembro de lBBO •{Annexas.) Circular de 3 de Dezembro de 1860. 
(Doi.) 

Não se póde admittir Guardas além do numero marcado. Ordem a 
Thesourar1a ·do Ceará· em 14 de Março de. 1864.. (Diario of]icial n.o 70 
de 1864) Aviso a presidencia da Parahyba. em B de Abril de 1864.. (D·ia
rio Of1jcial n.o 88 de 1864.. ) 
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condições exigidas pelo art. 47, serão incorporados á força 
de que trata o presente artigo : os (lemais terão o destino que 
fór conveniente ao serviço publico (44}. 

Art. 42. A força dos Guardãs terá quartel, e no seu serviço. 
economia, e disciplína observar-se-hão as Instt·ucções ,esp_e
ciaes do Ministro da Fazenda, e poderá ser clissolvida quando 
a ordem, ou o serviço publico o exigir (4lS). 

Art. 43. Os Guardas, e os Commandantes e Officiaes terão 
o seguinte uniforme: 

Para os Guardas: sobrecasaca de panno azul ferrc~c com 
vivos de cõr azul celeste, gola diretta de panno da mesma 
cõr dos vivos, botões de metal branco, _gravata preta, bonet 
com galão azul, calça azul fcnete no mverno e branca no 
vet'lio, sapatos, ou botins de uso ordinario. 

No serviço clo quartel ou de bordo poderão usar de blusa 
de linho, ou de algodão, de cõr escura. 

O unil'or·me dos Officiaes c Officiaes inferiores será o me!lmo 
dos Guardas, com a unica ditferenç"a de que usaráõ no bonet 
de galão de prata, e as divisas serão de galão da mesma 
qualidade (46). 

(1-l) Indeferio-se a pretenção de alguns Guardas de ficarem addidos 
antes do que serem incorporados. 

E' o mesmo o serviço de uns e de outros. 
Mandou-se eliminar do servtço alguns Guardas da Alfande"a da 

Cõrte que se portár;io irregularmente. Aviso ú Alfandega da Cürfe em 
a de Dezembro de 1860 (noL) 

os Guardas existentes ao tempo da puiJJicação do Regulamento, 
quér das A.lfande~as, quér das 1\!esas de Rendas, quér das extinctas Mesas 
do Consulado, torão incorgorndos ús companluas, secções de compa
nhias, força ele Guardas, só podendo ser considerados atldidos os exce
dentes no numer-o fixado na Tnbella. Aviso citado. Circular de 4de De
zembro de 1860. Ordens ás Tbesourarias de Pernambuco e do Para em 5 
de Janeiro de 1861-. (Esta está no Doi. J 

A incorporação é independente de contracto. Aviso a presidencia de 
Sergipe em 18 de Dezembro de 1860. (Veja-se a nota ao art. 4.7 S L•) 

Veja-se o Aviso ao Presidente ela Parahyba em 25 de Fevereiro de 
1861 (BOI.) 
Ve~a-se o Aviso á Alfanclega da Corte em 9 de Outubro de 1861 (Doi). 
VeJa-se a Ordem á Thesouraria da Babia em 6 de Nm•embro de 

1862 (Diario Oflic·ial n.o 47 de 1862.) 
Veja-se a Ordem ú Thesouraria elo Maranhão em 18 de Junho de 

1863. 

· (4.5) Veja-se o Aviso ã Alfandega da Côrte em 19 de Novembro de 
1860. (Bol.l 

Sobre o aquartelamento dos Guardas da Alfandega do Rio Grande, 
veja-se a Ordem ú Thesouraria de S. Pedro em 29 de Agosto de 
1864. (Diario Oflicia l n.o 199 de 1864. ) 

(46) Foi indeferido um requerimento de um Commandante de compa
nhia de Guardas, em que pedia permissão para uzar das divisas do 
posto de Capitão que tmha na Guarda Nacional, por ser isto contra o 
Regulamento e Tabella respectiva. Ordem ú Thesouraria da Bahia em 2 
de setembro de 1862. (Diario otlicial n,o 3 de 1862.) 

Esta ordem contém disposicão contrar·ia a e~pcdida para a Tllesou
?'aria de Pernambuco em 19 de Fevere·iro de 1861, perm.ittindo ao com
mandante da compa.nhia dos Gtta·rdas da respectiva A.l{andega 11sa·r 
das divisas de Major, posto qrte occrtpava na G11arda Nacwnal de 
Goya:;. ( BO !.} 

Negou-se porém á um Guarda o uso das divisas de Tenente da mu
ma Guarda Nacional, em ?·a,:-ão de serem elles arregimentados por 
companh.ias e seccóes de L"ompanhia , e 1·esrtltor dis$0 a incuriabiliãade 



Art. 4-i. 6s objectos de equipamento, armamento e correâme, 
seu valor c tempo de duraçao, serão regulados por· urna Ta
bella especial, e fornecidos á custa da I<'azenda Publica (47). 

§ Unico. As peças que forem cxtr·avia.das, ou deterioradas 
por· i!JCl:lria ou deleixo,, a juiz!> do competente Chefe, serão 
substHUldas, ou conçertadas a custa das .respectivas praças; 
as que o forem, pm·em, em acto de servrço o serão a custa 
da I<azenda Nacional. 

Art. 45. Nas Alfandegas, e ~lesas de Rendas, onde não 
houver em numero -sufficiente Officiaes de Descarga, os Guardas 
que se distinguirem pelo seu bom comportamento poderão ser 
interinamente incumbidos do ser·viço daquelles empregos ; c 
em todas as demais Alfandcgas, em caso urgente, se poderá 
provisoriamente proceder do mesmo modo (48). 

Art. 46. Os Guardas, salvas as disposições dos arts. 41 § 2.• 
e 84, podem ser· alistados ou contractados pm· tempo certo; 
e tanto estes como os seus Gfficiaes inferiOl'es po(lerão ser· 
demi_tti_dos ou despedidos pelo Inspector da Alfa!ldega, ou 
Admnnstrador da 1\:lesa de Rendas, com approvaçao do 1\li
nistro da Fazenda na Côr·te, e dos Presidentes uas Provin-
cias (49). _ 

§ 1.• Os contractos não poderão ser celebrados por tempo 
menor de 6 annos. 

§ 2.0 Não se contará como tempo do contracto: 
1.• O (le cumprimento de senten{~a; 

de que um simples Guarda use de divisas que lhe confiJ'rem honras 
ntUttat·cs superiores ao tugar que exerce. Orâem a mesma Thcso1'raria 
de Pcrnambt,co em 8 de Jutho âe 1861 (Bot.) 

Permittio-se aos Guardas o uso de capote em occasiiio de máo tempo . 
Aviso li Alfandega da Cô!'le em 3 de DezemiJro de 1836. 

(47) Esta tabella foi publicada com a Circular de 14 de Janeiro de 1861. 
{-tnnea:a) 

Aviso á presidencia da T'arahyba em 11 de Junho de 1861. (Boi.) 
Veja-se o Aviso á Alfandcga da Côrte em 14 de Junho de 1861, sobre 

a promptificar;ão dos objectos nccessarios ao armamento e equipamento 
dos Guardas da Alfanelega. de Pernambuco. (Boi. 1 · 

Declarou-se á Alfamlcga ela Gôrtc que contendo o Regulamento dis
JJOsições 11 respeito da iuspecção e llscalisação do expedtente. escriptu
rar;ão e serviço das Alfanelegas, póel~ a InsQeCtoria mandar fazer, se 
julgar conveniente, o exame da escnptumçao, armamento c correame 
da companhia dos Guardas. Aviso em 27 de Março d.e 1861. 

Aviso á Presidencia e Ordem a Thesouraria do Paraná em 13 de Fe-
vereiro de 1862. (Boi. l . 

Requisitou-se ao Ministerio da Guerra o armamento ncccssartO aos 
Guardas dos Alfondcgas do Rio Grande e Uru_guayana. Ordem á Thc
som·aria de S. Pedro em ,1 ele Agosto de 1863. (Diario Oflic·ial n.o 208 ele 
~8G3.) -

(48) Veja-se a Ordem ú J'hesourmia de S. Pedro em 28 de Setembro 
de 1803 . 

(49) Os Guardas niio sfio sujeitos ao pagamento dos novos e velhos 
direitos, mas só os Officiaes da respectiva força . Circular de 16 de No
yembro de 1860. 

Veja-se a nota ao art. 151. . , _ 
As demissões dos Guardas podem ser concedtdas a ped1do dos mes

mos. Aviso á presielcncia de Pernambuco em 5 de Dezembro de 1860. 
(801.) - ' . d h-

Veja-se a Ordem (t Tllesourana o ~faran ao em 18 de Junho de 1863. 
SobTe os Guardas da Mesa de Rcnrlas de Tabatinga veja-se o Regula

mento de 3t d.e Dezembl'O de 1863 art . 7. 0 S un1co. 
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2.0 O de suspensão, ou prisão ; 
3.0 O de deserção; 
4.o O de licença • 
Art. 47. Para ser alistado, ou contractado Guarda l!e mis-

ter {50). . 
1.o Ter de 18 até 40 annos de idade; {ãi) 
2.o Saber ler e escrever; 
a.o Ter boa conducta, e não haver commettido crime pelo 

qual tenha solfrido pena infamante; 
4.0 Ter viRorosa saude, e conformação physica robusta. 
§ Unico. serão preferidos os indivíduos que tiverem servido 

na l\larinha, ou no Exercito {52). 
Art. 48. O Guarda-l\lór, seus Ajudantes, Guardas e seus Offi

ciaes, e Otliciaes inferiores, e as pessoas da equipagem das 
embarcações das Alfandegas serão dispensadas do serviço da 
Guarda Nacional, precedendo a competente requisição {53). 

Art. 49. Além dos empregados, e Guardas de que tratão as 
Tabellas annexas, !Javcr,\, nos lugares em que o Ministro tia 
Fazenda julga1· necessario, Vigias encaneg:tdos da prevenc:ão, 
ou ·r-epressão (lo contrabando, ou ex travlo de direitos, sob as 

(50) Veja-se a Ordem á Thesouraria de S. Pedro em 28 de Setembro 
de 1863 . 

(51) A circumstancia de terem mais de 40 annos os Guardas existentes 
ao tempo da execução do novo Regulamento não é motivo para dei
xarem âe ser incorporados e llcarem addidos. Ordens as Thesourarias 
de Pernambuco e Maranhão em 5 de Janeiro de 1861. Dita a esta ultima 
em 14 do mesmo mez e anno. Dita a de Santa Catharina em 28 do 
mes.mo mez e auno. (Boi.) . . . 

So na falta de Guardas e Offiemes de Descarga podem os ant1gos 
Guardas ser considerados como addidos, observando-se porém que, se 
entre os ditos Guardas hom·er algum1 a quem faltem as condições do 
art.. 47 para ser alis~do ou incorporauo, ~ ~eja entJ::etanto empregado 
anbg.o, que não esteJa no caso de ser dem1tlldo, no mspector da Alfan
dega cabe aproveitar os seus serviços na fórma do art. 41 S 2.o Aviso 
ao Presidente do Piauby em 19 de Outubro de 1861. 

Se os antigos .Guardas voluntariamente se coutractarem, são validos 
os seus contractos. Ordem á Thesouraria do Marunháo em l4d.e Janeiro 
de 186"1, acima citado. (Boi.) 

VeJa-se o Aviso á Alfandegada Cõrte em 9 de Outubro de 1861. (Boi). 
VeJa-se o Aviso á presidencia da Parahyba em 25 de Fevereiro de 

1861. (Bol.) 
· Veja-se a Ordem á Thesournria do Maranhão em 18 de Junho de 
1863. 

Veja-se a Ordem á Thesouraria ·tde S. Pedro em 28 de Setem.bro de 
1863. 

(52) Os Guardas podem ser Agentes 1lscaes. Ordem á Thesouraria de 
Pernambuco em 5 de Janeiro de 1861. (Boi.) 

(53) Requisitou-se ao Ministerio da Justiça a expedição das conve
J_lleutes ordens para que na conformidade deste ar!igo do Re~ulamento 
fossem. dispensados do serviço da Guarda Nacional os Guaruas-Móres, 
seus AJudantes, Guardas, seus Officiaes e Officiaes inferiores, e as pes
soas das equipagens das embarcações das AUaudegas, visto ser cons
tante e continuo o serviço a que são sujeitos esses empregados, c não 
Poçlerem desempenhar cleviclamcnte as obrigações da Guarda Nacional. 
A(. v1so em 18 'de Dezembro de 18üO. Dito dito em 5 de Janeiro de 1861. 
Boi.) 

Os Guardas que fórem Officiaes da Guarda Nacional podem optar, se 
J~hes . aprouver, ent~e -o emprego e ó posto. Ordem á Thesouraria ele 
Mrg1pe em 18 de Dezembro de 1860. 
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ordens do respectivo Guarda-1\lÓJ', Qu do Empregado que pre
encher suas vezes nas Alfandcgas onde não houver este lugar. 

§ 1 .0 O seu numero será marcado pelo :Ministro da Fazenda, 
sobre informação dos respectivos Iuspectores , ou Adminis
tradores ; e poderão ser organisados na fórma estabelecida 
para os Guardas. 

§ 2.0 Os Vigias formaráõ uma força auxiliar do serviço ex
terno. 

~ 3.o Para ser Vi~~:ia são nccessarias as mesmas condições 
ex1gidas pa'ra a admissão, ou contracto dos Guardas (54.) 

ÁJ"t. ISO. Os Officiaes, Officiaes inferio'J'es, Guardas, e Vigias 
responderão por quacsquer faltas, ou descaminhos das mer
cadorias e objectos postos sob sua guarda, ou vigilancia; c 
bem assim pelos damnos que causarem na fórma do artigo 162 ; 
ficando sujeitos a todas as penas civis e criminaes pelas mesmas 
faltas, descaminhos e damnos, c por quaesquer abusos, cxLOJ"
sões e dclictos que commctterem no serviço em que estiverem 
empregados. 

Art. 51. As faltas, omissões e dclictos dos Olliciaes infcdores, 
c Guardas, e os dos Vigias, quando estiverem em effccLivo 
scniço, serão punidos com as seguintes penas disciplinares, 
Jlelo Inspector da Alfandega, ou administrador da !\lesa de 
Rendas, alén1 das mais em que incorrerem conforme a Le
gislação em vigor (55 :) 

1.a Reprehensão (56;~ 
2.a Serviço dobrado até 20 dias; 

(5-i) Em vista das ({ueixas que continúamente se repeliiio contra os 
abusos e extorsões dos Vigias da Alfandega da Côrte, ordenou-se que 
fossem immediatamcnte cassados os títulos dos mesmos, eextincta essa 
classe, emquanto não fosse de outro modo regulado o seu serviço, de
vendo este ficar a cargo da companhia dos Guardas, e ser desempe~ 
nbado por meio de rondas e poslos, uos lugares rque fôrem conve
nientes . Aviso á Alfa.ndega da Côrte em 9 de Novembro de 1860. (Boi.) 

'lltam~ou-se , crear ua Alfandega de Albuquerque urna força de Vigias 
composta d.e q_uatro praças para estacionar no forte de Coimbra, pura 
coadjúvar a dos GuaTllas, funto na po1icia e llscalisaçüo do rio, desde 
esse ponío até-o porto de Corurnbd, como em todas as outras obrigações 
dos Guurdas, marcamlo-se-Jhes vencuneutos oorrespondenres aos 
destes. Ordem á Thesouraria de Mato Grosso em 8 de Janeiro de 1862. 
(BOI.) 

Mandou-se erear uma força tle seis Vigias na Alfandega da cidade do 
Rio Grande. Or!lem á Thesouraria de S. Pedro em 15 de Janeiro de 
1862. (Hol.) 

Autorisou-se lambem na Alfandega da Parnabyba a m·eação de uma 
força de tres a cinco Vigias. Ordem ú Thesourana do Piauhy em 28 de 
MaiO de 1862. (!lol . 1 . . 

Negou-se a creaçao de quatro V1gms na Alfandega de Paranaguú. or
dem á Thesouraria do Parami em 28 de Julho de 1863 . 

Sobre o modo corno as Vigias devoro proceder nas apprehensões, ve-
ja-se o a\·iso a Alfandegada Côrte em 26 de Fevereiro de 1849. . 

Negou-se a conservação de 10 Vigias na Alfandega de Uruguayana. 
Ordem a Thesouraria de S. Pedro em.19 de Abril de 1865. (Dia1·io Offi,
cial n.o 102 ele 1,565.) 

(55) Os Inspectores das Tltesourarias não podem determinar aos das 
All"ap.de_gas que proponhào a d~missüo dos respectivos Guardas, só lhes 
compelindo levar a deliberaçao elo Governo o que julg;u·em conve
niente. Aviso a presidencia de Pemnmbuco em 16 tle Dezembro de 1862. 

(56) A viso á Alfaudega ela Côrte em 11 de Março ele 1Sü4. 
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3.• Sw;pensão até 1 mc7., com perda tlos v<:ucimcnlos; (1Si) 
4.• Prisào :llé 15 dias; (ISS) 
5." Demissão, rebaixamento tlo posto, ou baixa do serviço, 

com approv:\Ç~IO do i'tfinistro da F'az.entla ua Côrte, c dos l!rc
s iden te~ nas Pt·ovincias. (5\1) 

Art. 32. O Guarda-;\Iór poderá impõr aos Olliciacs inferiores, 
Guardas c Vigias as seguintes penas nas primeiras faltas , 
omissões', ou qucbt·a tlc tliscipliua1 com recurso cx-ofiicio para 
o respectivo IllSJlCCLOl', ou Aduunistrador; 

t.> Reprehcnsão ; (60) 
2.• Serviço uobr:Hlo até 10 ô.ias; 
ll.a Suspenso até 6 dias, com perda de vencimentos; . 
Art. l>ll. O Commandante de Companhia, ou Secção de Cbm-

ll:lnhia, potlcrá impôr aos Officiaes inferiores, Guardas, c Vi
gias, nos casos tlo artigo antecedente, as segllintes penas, com 
rccut·so cx-ollicio para o respecLivo lnspector, ou Adminis
trador : 

t.• ncprehcnsão; 
2.> Set·vico dobrado até 4 dias. 
Art. M. Os Commaudantes e Olliciaes ficão sujeitos ás mes

mas disposições penaes que neste Regulamento se estabelecem 
para os Emprcgaüos das Alfandegas, além das mais em que 
mcorrct·em em vii'Ludc da Legislação peual üo Imperio. 

Art. 115. Os Conunandantes c Ofliciaes üa força dos Gua1·das 
r~vezaráõ com o Guarua-l\lór e seus Ajudantes no serviço das 
visitas, da policia, ou ronda dos ancoradouros, c os poderão 
substituir em casos urgentes, quanclo assim o ordenar o Chefe, 
d:t Repartic;ão. 

{:>1) Para que o Guarda possa ser relevado da suspensão, e tenha 
lugar o abotlo dos ven~imentos, é necessario que preceda requen
mento do mesmo c "tlespacho do Inspector ela Alfaudega. Aviso a Al
fandega da Côrtc em o de Fevereiro de 1661. 

, (58) Os Guardas perdem a gratificação correspondellte aos dias em 
(rue li verem esta elo presos. Aviso á Alfanelega ela Côrtc em 21 ele De
zembro de lSGl. 

(:>9) Foi approvado o neto do Inspector da 1\lfanclega ela Cõrle, mRn
dando reba1xar elo posto, e reprehender sc,'eramente a um Cabo 
da Companhia dos Guardas da mésma Alfandega. Aviso i\ esta em 
ll de Agosto de 186.2·. ( Boi. j 

Aviso á presidencia de Pernambueo quanto a elemissüo ele dous 
Guardas, em 2-! de Julho de 1861. (Boi.) 

Sobre o mesmo object.o, veja o Aviso ií Alfamlega ela Côrte em 31 
de Outubro de !862. ( Diario offtcial n. o 38 de 1862.) 

Os Guardas, sempre que tiverem de dirigir quaesquer requerimentos 
Ol.treclamações, o farão por inlermedio e com informação de seus supe
riores, · sob as penas do art. 51 do regulamento. Exceptua-se o caso de 
queixa contTa qualquer dos mesmos superiores, correndo-lhe a obrigaçüo 
porém de prevenil-os de que tem directamente ue apresentai-a, decla
rando o motivo da referida queixa. rustrucções de 29 de Novembro de 1860 
art. 4.• 

·os Guardas não precisão de licença de seus superiores para se ca
sarem. A viso á Alfandcga da côrte em 21 de Dc~erubro de 1~61. 

{60.) Veja-se o Aviso <i Alfandega cl\l Côrlc em 11 ele ~lar!:o ele 186·J ci-
tada na nota uo art. !:i l parte L'' . 

-i· 
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Secção 3." 

Das embarcações. das A l(amlcgm, e- das. Barcas áe 
1:i.g.ia a vela. 

Art. ISG. Nos p<H'los e rios. e1n que o. Go.vemo julg:w con
'Veniente haverá as barcas, lanchas e cscaleres necessarios 
para J}oliciat· e rondar á vela os mares territoriaes, costas, 
ensea as e babias, a fim de pt·evenir, ou t·eprimir o contt·a
baudo; devendo as mesmas embarcações se1· :wru.adas e tri!JO
ladas co~n o armamento e numet·o de praças que fót· fix.ado, 
~egundo sua lo.tação, e sou a di•·ecção dos respectivos lus
pecto.res das Alfandegas,. ou dos Administxadores das Mesas 
lle Rendas. (61) 

(Sf) A· pedido do Inspector da Affa!l'dega de Urugnnyana reqtrisitou-se 
ao llfinisterio da l\lannha que ordenasse 110 Com.mand;mte das força~ 
navaes elo Imperio no Rio da Prata, que cedesse um dos escaleres dos. 
na vi os de guetTa, se· fosse isto posstvel, ou efTectuasse a. com·pra de al.
gum particular, e rcmettesse pu.ra aqueJJe destino, ficando em. todo o 
caso a compra e remessa ú cargo do Ministerio da Fazenda. Aviso Cllb 
16 de Abril de 1861. Ordem á Thesourm;a de S. Pedro na mesma data. (Bol.) 

A p1·imei1·a parte desta o1·dem é applicave l á guarnicão dos est a
teres das uesa.s de Rendas de ,!falfáos e rabati nga, rro .4mdzonas. Aviso
ao Pl'esidente em ll de Out·ubl'o de 1864. (Dia1·io O(fici al n.o 287 ele 1864.) 

Mandou-se estabelecer uma flotilha na Lagôa Provinc1a ele S. Pedro. 
Ordem li Thesourm·ia em .21 de Agosto· de ]860. (Bol.) 

os Commandantes das barcas ele vigia á. veia devem ser p(}SSOas pro.
!lssionaes, e a nomea çao do respectivo Esc1·ivão-, se uouber na lotação 
esse lugar, deve recallir em qualquer Guarda, oth pessoa q;ue tiver as 
qualidades precisas para exercer tal emprego. Ordem à Tllesow·aria do
Pará em 5 de Janeiro de 1861. (Rol.) 

O Guarda que-rõl' nomeado Escrivão, deixa vago o seu lugar de Guarda. 
ürdom á Thesouraria do Pará em 6 ele Fevereiro de 186t. (Bo1. ) 

Aulorisou-se á presidencia· de J\o!;lt.o Gross.o pa.ra fa11er at;quisição ele 
11ma embarcação apropriada para o seniço tia A.lfanelega de Albuquer
que, devendo se proceder, logo que se verifir.asse a mesma acquisi~,;ão, 
ao alistamento ela: respectiva equ1pagem. Portaria áqueHu A.lfaudega em 
18 de Ou&ubro de 1861. (Boi.) 

Além desse escaler fm a mesma presidenciu autorisada a comprar 
outro ; faz.enào-se as competentes recommendações pal'a que a força. 

· naval estacionada. nas agoas fluv1aes da provincia prestasse á. Alfandega 
a cooperação que eslivesse á seu alcance, á bem da arrecadação <la~ 
rendas naciouaes. Orclem á Thesouvaria àe ~fato Grosso em 5. c(e Dezem-
bro ele 1861. (Rol.) · . . . . 

com estes dous escaleres e a:s provrdencras· mclrcaãas, l'éz-se desne
cessaria a acquisiçao ele b<n,cas de vigia no porto de COrumbá. Ordem á. 
Thesouraria ele ~lato Grosso em 8 ele Janeiro de 1862. (Boi..) 

Mandou-se suÇstituir duas barcas de vigj~ da AlfaiK\ega da C'ôrte, qoo 
se acha vão arrmnadas, devendo-se annuncmr o recelumento de propos
tas para a uompra de outras, preferindo-se a mais razoavel., depois d8 
examinadas as barcas pela mestrança elo Arsen<al cl~ Marinha, e pelos 
mestres da Alfandega, e ficando a compra dependente da upprovação 
definitiva do Tllesouro. Avi:;o á Alfandega ela Côrle em lS de Maio ela 
1861. (~oi.) 

Veja-se o .A viso á Alfandega á a Côrte em !5 de Janeiro- de 1862. (Bob.J 
Providenciou-se sobre os escaleres da Alfandega das Alagoas. Ordem 

á respectiva Thesouraria em 29 de Outubro de 1861. (Boi.) 
o mesmo -sobre uma garoupeira para a AlfanctPga ela Bahia. Orct~m á 

Thcsouraria em 9 de l'iovembro de 1861. (Bol.) 
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A.rt. 37 .. Os Commandantcs das embarcações c escaleres das 

~lt'and egas, e J\Iesas d e Rendas são autol'lsados para chamar 
a falia, faz er visitar, exigit• os manifestos, passaportes c ou
tros papeis de bordo; dar busca, deter, escoltai' as embar
cações uacionaes e estrangeiras, que av1stat·em nos rios, bahias 
c costas do In~perio, '(')U fe1·em sus(leitas de tentarem fazer o 
rontrt.bando, ou de <t haverem já effectuado; c para appre
hendcl-as nGs casos permittidos pela Legislação Fiscal, com 
tanto, porélll, que as em barcações es tra ngeiras estejão den
tJ'<'I de 3 milhas das costas, c as nacionacs ate 12. 

§ Unico . Quando não forem obeclecidos pel:ls embat·cações, 
que chamarem á falia, ou q11izcrem Yisitar c deter, nodcrã1• 
os Commandantcs das barcas de vigia atirar sobre cllas pr1-
meiro com polvora secea, c depoiis com bala; e nem a C'ôm
mandante, nem outra pessoa de bordo SCL'á Tesponsavel pelos 
damnos cansados . Nestes casos lav 1·ar- se-ha a bordo termo cir
c mnstanciado de todo o occOJTi(Ül. 

. Art. 58. No caso de simples sus[!eila ele tentativa, os Com
mandantP~~ das barcas Yigiaráõ que as emom·caçõcs sigão seu 
<lestino, a1oug<mdo-sc 'l!l:~s cust'11s do fmperio, 'On entrando nos 
portos a que se dirigirem ; c, no casu de contrabando effec 
tuado, p.rocuraráõ tlcseobrit· as mercad(H'ias extt·a,·iadas, enten
dendo-se e0m as autoridades locaes, qwe lhes pt·estarftõ todos 
os precisos auxíli os, c conduziL·áõ ou r emetteráõ com segu
rança aa Inspector da All'andega <Ío disLricto a embarcação ou 
emharca<,:ões que app1·cbendercm po1· LCL:cm .JW:l.ticado esse cou
lraband{) . 

Art . o'J. As embarca('ões das A1f:mdcg:ls, c )lesas de Rend~s, 
~Jérn da bandeira nacional e namruula, quando o Commandante 
fót· Officia1 de Marinha, usaráõ, como tli s tinct.ivo, tle bandeira 
azu l quadrada, a qual terá na ccntr(j) um a estre1 la de eó r hran ca, 
cujos raios tocaraõ nas linh as extremas do seu quadro; e a 
tt:arão içada, ou não, conforme fôJ' mais conYeniente ao ser
VIÇO ou diligencia em que forem emQJ'egadas. Quando, pot·ém, 
por occasíão de caça, e approx1maçao a qualquer embarcação, 

Manrlou-sc considerar sem eo· itn as erdcns expeQiclas sobre essa ga 
I'Oupeira, fazendo-se cencettta r um hiate. Ordem 11 Theseuraria da Bahia 
-em 14 de Outubro de 186.:.>. (oJJiari-o O{/icial n.o !li de 1862. ) 

Autorisou-se a comp1·a de àous escaleres neces ·aries parn o cuter Pa-
1'ah!lba ao serviço da Alfandcga ela Cõr te. Avise á esta em 8 de Norem
.bro de 1862. {Diurio O'(fic-ia:/ u.o 52 de lSG:!.) 

Autorisou-se a concpra por MOHOOO de um csrn1er para o serviço do 
.ancoradonro ela Yi1111 de S. rosé do Norte. Ordem ;l Tltesouraria ele S.J'edro 
-em 3 de Ag(i)sto de 1863. (JJim'io O{ficial n.o 208 ele ~86~.) 

As Mesas de nenctas de i\lanáos e Tabatinga terilo para o serviço ex
t~rno e fluvial até ltuns lanchas ou-es~nl eres, c mesmo uma barca de 
VJgia á vela, con"enientcmente tTipolada e armalla. Rego lamento annexe 
.ao Decreto n.o 3:!16 de 31 de Dezembro de 18113 art. 1;;. 

Sobre o hiate Presidente que a Alfanclega ele Albltqucrque havia ad
-quirido para o seu serviço, veLa-se a Ot•tlem it ThesouraTia de ~fa1o 
-Grosso em RI <Je !\I aio ele 1SG1. (P!a?'io Ofli.cial n.o 135 ele 186•1.} 

Foi auto1·isada a compra de lres oscàl cres para a Alfanrlega dfl Uru
Silayanu e Mesa ele Rendas üe llaqui. Ordem ~quella Alfaodega e li The
souraria de S. Ped..J'O em ,.a de Julho áe 186-L (Düu·io o{ficial n.o l"i'~ de 
11864.1 Ordem a mesma ThcsouTaria em 6 de Setembro de !864. (Diario 
Ofli.c;ial n.• 212 de 18M..) 

Marcou-se o vencimento de 45HOOO mensaes ao Patrão, e o de 30HOOO ;r 
dous marinheiros ao serviro do escaler da Mesa de nenrlas de Jtaqui 
Ordem á Thesoararia de S. ·rcdro em 18 de Março rte 1865. (niario rJ(fi.
lll.al n . 82 de .186G.) 
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qulzcrem fa7.er dctct·, visitnv, ou exercer a respeito Llclla qual
quer acto de autoridade, içaráõ primeiro sua fiandeira e dis
tinctivo. ftn~ançlo-a com um tiro de peça, se fôr estrangeira 
a enfbarca~~ao a -vtsla. 

Art. 60. No caso de J'CSistencia, poderão empregar a força 
pa1·a tornarem efl'ectiva a diligcncia ele que forem incumbidos, 
Qu para o bom desempenho de sua commissão e do serviço a 
seu cargo. (62.) 

Art. 61 As embarcaçücs particulares, que se arvomrem em 
Yigias ela All'andega, usarem de seu distinclivo, ou como tacs 
exercerem actos de jurisdicção fiscal, serão aprehen<lidas , e 
multados o Comm:mdante c pessoas de s,ua equipagem de iOOH 
até 1:0008 cacla um, além da sat.isfação do damno causado. a 
que serão obrigados, c da punição dos crimes que por esta 
occasião forem commettidos. 

Art. 62. Os Comrn:mdantcs das .barcns de vigia, c mais JlCS
soas ele sua lripolação r csponclcráõ pelos abusos, omissões c 
e xcessos, que commettcrcm no cxm·cicio de seus deveres, c 
serão .Julgados militarmente, segundo a gruvid.adc do caso, 11-
··ando neste ponto assemelhadas <:!>tas barcas as embarcações 
de gucl'l'a, c s.ujcito~ o~ seus Con)lll~m~antcs, Officiaos c pes
soas de sua tnpolaçao a mesma dtsctplmn. 

Art. 63 . As embarcações de guerm não poPão embaraço al
gum ás burcas de vigia no desempenho de suas commissões, sob 
rcspor~sabili<.lade dos Com mandantes; c Lauto estes, como as 
J\ utori(!acles locaes lhes prestnrúõ todos os auxílios que estive
rem a seu alc:mcc, ou lhes !'orem requisitados cotuo necessarios 
aQ scrviço das barcas . 

Art. 6~. Na lotação das embarcações do sct·viço das A.lfando~ 
gas, seu :nmamento, economia e disciplina, e no alist:mlCnto ou 
contractos de suas praças, on equipagem se observ:náõ as Leis 
c Rcgulamc1ltos da Marinha de Gucna (ü3) . 

Art. ms. O uniforme elos Commnn<lantcs c Officiaos das em
barcações das Alfandegas, quando niio forem Otliciaes de l\lm·i
nha scrã o mesmo de qu e usão os Ofliciaes ria força dos Guardas. 
o ela equipagem consisLirú em camisa branca com gola ou cola
J'inho cabido, c peito e punhos de panno (le có1· azul rerl'etc, com 
:1 letra ·- A- feita de panno, ou de linha IJJ'anca, nas cxu·cmi
d:ldes da gola, ou vice-veTsa, camisa de panno azul ferrete eom 
bola ou collartoho cnhido, e peito c punhos de cór branca, com 
<1 letra- A- feita de panno, ou linha azul fcrretc nas extJ·e
rnidades ela gola, cal ça bt·anca, ou :JZUI com galão de panno 
~11.nl, ou branco, c.onfm·me n cõr da.. calça, ,jaquc~a. de panno 
azul ferrete com vn·os de p:]nno de cor ;l7.ul celeste, lenço pr·eto 
:tQ jJcsco.(:o, c ch~péo de ]Jalha ou de panno cnvemizado, com 
1rnür ftt.a Qndc se rnscJ·cvera em !c bras br(Hlcas o n(.lme da em~ 
IJarcação c 1\Cplwti ç:io a qqe pct'Lcncet·. 

{C.~) Poctcriio nlé tirnr a Yida ~ os rcsislcmtcs, qtwnclo por outro meio 
n iÍo poss~o conseguir cffcetuar a ctiligcnoia. A '' iso <1 presidcncia ela 
llnhiil em l:J de Fevereiro de 18:.J7. 

(1;3) Vr.ia-sc o AYiso il prl's irt c n ~' ill etc S. Pedro rlo Sul em 111 el e Ahrit dn 
18<; 1, sob !'C a ll'i potaçfoo <los esealcrcs ria Alfanücga d e Urugua~·ana (Bol.l 

Põrtr--:;c prcsrmdtr do conlrR!·to esc npto e rtn ohrigaçflo do serviço 
por t~mpo tlcternumrrln, no atrst;uncnto rias tripotnr.ües das barcas n 
r scal<'rcs das Alfauctegas. Ont rm 1i Thosoururia da Bahia em 17 de Ahril 
d f' p;r, ]. (ROL ) • 

veja-se o A,·iso <i I'residcncin cl<t Dahia em 2.'i Janeiro tlc 186·1. 
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CAPITULO IV. 

DAS :'iOliE.\ÇÕES, srn~<TITrJÇÔES, LTCE:<iÇ.lS, APOSEXTADORHS 
St"SPE:'iSÕES , DE"lfiSSÓES E YE:'iCillF::'iTOS DOS E~II'REGADOS 

D.\S ALJ.l'AiiDEG .\S E ~lESAS DE RENDAS. 

Scet:ão t.a 

J)as nomcaçiics (f>'l) . 

. \Tt. C.G. O proYimento df'!initi,·o dos empre:;os das A lfamii'
;!~S, c ;\I<'S:ts <I· Rendas. ~narrladas a dispo i<;lic · do art. a:J, 
é ela cxch:!_sha cn mpclcucia do Go,·cmo Imperia l . 

Exccptnao-sc : . 
§ 1:• l)s ht::!:li 'CS <lr. 1.3 c 2." cntrancia, os de .\judantc rlo 

Porteiro, os de Allrninistrador, c Escrirâo das )lcs:\s de Rendas, 
não compt·ellcndiclos na disposi<::ão do art. HJ, os de Fieis de 
Armazcns, e os de Commaud:Iules, c Ofiiciac da forc:a marítima, 
ou do Guarclas, ~ujo pro,;rncnto terá lu gar por Portaria do ::lli~ 
nis tro da f'azemla ,r,;, • 

!:i 2." O. de Fie i dos Thesout·cit·os, os de Ajll(\:lntf'S dó Adminis
l.radot· das Cap:1tazias, que o serão 11:1 \.!irtc por Pot•t:tl'i:t do 
i\liuistro da Fazenda , c DM Pt·orim:ias dos t·cspecth·os Prcsi
dc_ntes, mediante [H'Opost:l, c sob a rcspons:~bilidntlc elos Thcsou
r c u·os , ou dos Aclministradot·cs da s Cap:Itazias, c infOI'Il1:1çao 
dos rc. pcctivo TnspecLOres das AJ!imdegas, ou Administradol·cs 
das :Ilesas de Rendas. 

~ 3.• o · Contiuuo. , c Con·cios, que serão promovidos pelos 
respectivos Jnspcctores, ou Atlministr:ldorcs, com :::pprovação, 
n:t Cõrtc do i\tinistt·o da l'a7.cnd:l, c nas Províncias !lo rcs pcctiv.v 
Presidente, com inforntaçào do lnS!lCet01' da Thcsouraria. 

(G-i ) 1\iio ú permillirl.1 n troca rle lugnrrs . Ordem •i Thesournria da 
B•tltia em 2~1 de Junho de 181\3. (.Diarin Ofli.cia l n.o 174 ele 1863 .) 

A nomeação intrrina não ~ompl eta o quaclro cln empregados. OrdE'Jl1 
;i Thesoumria do llaranhiio em G de Julho de 1863 (Diario Oflicial n.<> ls:õ 
rir 1863.) 

Para ronünua r a senir um Jng<~r. f'Jlll' por nma reforma für conscr
Yado, niio prE>I'isa o scrrcnluario ti rar no,·o titulo, ainrla que d'ahi e~ 
diante a nomcaçiio depP.nrla de nutra autoridade. Ordem ;i Thesourana 
do Maranhüo em 11 de Fe,·creiro etc 1861. (Boi.) 

ll;;;) Pertence ao ~rinislcrio ela Fazenda a nomcaçiio ,., cJcmissüo dos 
Commanclantc c Officiaes da força marítima rias embarcações ao scr
_.iço das A1fandC'gas-. .A,·iso á I'residcncia do Pará em 15 de i\o,·cmhro 
rlr. 1862. 

Quando para a nnmcar;iio hnú,·cr propo. ta do Jnspcrlor da "\1fa_nd!'gn. 
,,,.,,.e a mesma ser nro1upanlwda rln mformação sohrr a aptidoio do 
proposto. A ,·iso ~ Alfaur1rga clv Cúrte em 17 de Julho ti c 1861. 



-30-

~ 4." Os titulos de qllaesqner Ernpre:pdus de norue::~-ção, ou 
~pprovação dos Presidentes de PI·oviuctas serão passados pela 
:->ecretaria 1la respectiva Thesour::~ria, e por ella expedidos de 
pois de assigoados pelo mesmo P•·esideotc (00) . 

Art. 67. São luga1·es de 1 .~ cntrancia: 
1.• Os de Praticantes, ou os da ullima classe de ESCI"ÍJ>Lm·arios 

elU cada Alfandega onde, conforme a sua organisaç-ão, uão hou
' 'CI' a classe de Pratic:mtcs. 

2.<• Os de Otliciaes ele Dt~sca rga. 
:.J.Q Os de Aj udantes elo Gua rda-l\[Ó J', ou do S tcrcomctra 
~ 1.• São emp1·egos de 2.• entrancia: l.Q os da ultima classe 

'!le Escripturarios em cada A Jf;llldcg:a, onde, conl'oJ·mc a sua or
l_tanisação, houver a classe de Pr:lli<:::~otes; 2.u os da penultim:t 
dasse de Esc1·iptm·arios <le cada. Alf:m(].ega, onde não fó1· creada 
a de Praticantes. 

§ 2. 0 Sã<l lug-ares de 3." cntrancia tod~s os empregos de ac
eesso independente de concurso. 

Art. 68. O p1·ovimentG dos empregos (!e 1-" c 2.a entr::~ncia, 
e o dos 2.05 Conferentes só poc{erá te1· lugar mediante concurso, 
e exame, na fól'lna estabelecida nos nrts. 73, 7~ e seguintes; 
~dos mais empregos pOt' acccsso g~dual, independente de novos 
exames (67). 

§ 1.• Excepttlfto-sc ()S luga res de Inspector', dr. Ajudante do 
Jnspecto r·, de Cl1efes de Sec~':to, de Guat·da-I)Iór, de T hesouJ·eit·o 
('seus Jlicis, de kdministrattol',. c rte Escrivão «e 1\Iesa de Rendas, 
de Administrador das Capat.azras e seus Ajml:mtes, de Fieis dos 
At·mazens, de Porteim c seu Ajud-ante, de Continuo, de Coneios, 
f1e Commandante c Officbcs ela l'OI'Ça marítima ou dos Guardas, 
o'> quaes não são ele a c cesso. 

§ 2-• Nenhum Emprega11o pGder.í entrar em concurso sem 
•rue tenha pelo mcnQS dQus ~nnos de e lfectivo exercicio, e pl'a
tica no lugat· que exercer·; c:xcflptG os pratic.'lntcs, que poderão 
<l~pois de um annG de effectivo exerci cio ser admittidos a con
-curso. 

Art. 69. No acccsso serão sempre preferidos os Empregados 
<la classe inferior de qualquer Repartição de Fazenda, que se 

(C.Gl Os cmol11mentos pnivcnientcs destes titnlos pertencem á renda 
geral do Estado, e devem ser cobrados em conformidade da tabella an
iiexa ao Decreto n.• 3&! de 19 de Abril de 18«. Ordem á Thesouraria do 
Mato Grosso em 26 de Dezembro de 1'861. 

Veja-se o Aviso ú Presiaencia de S. Pedro em 3 de Agosto de 18G3. 

(67) Veja-se as Instrll(!çõcs em Circular <ie 7 !te Dezcmhro de 1860 
(.J.nnexas .) 

Veja-se ns In.strucções de 18 de Dczemhro de 1866. (,tnne:cas.J 
Ordem á Tbesoura:.:ia da Ba~ia em Zl de Fevereim de 1861. (Boi. ) 
Orçlem á Th~sour'!rta da Bah1a em 25 de Julho de 1861. (Boi.) 
J\.V4SO á Pr~den!?Ja de Pernambuco em 12 de Outubro de 1851. (BoJ:) 
Aviso á Pres1dem:Ja de Pernambuco em o J.o de Fevereiro de 1862. (Boi.) 
A viso á Presidencia de S. Pedro em 25 de Fevereiro de 1862. (Boi.) 
Ve ja-se as Ins lrucções ele a de Marco ele 1862. (A.II'ImeR;a& .} 
o.r'dem á Thesouraria de Pernd.mbuco em 5 de Dezembro de 1860 (Boi.) 
Ordens á Thesouraria das Alagóas em .2-1 e 30 de Abril etc i-86!. (Boi.) 
F'~rão mde{e_ritios, além dos âe qt'e tratào as decisões srtpra, outros 

miH~s rcqtter~m.entos de pretendentes d lugares que são de concurso. 
VeJa-se a Le1 n.o ll'!7 de 9 de Se~mbro de 1862, art. !8. 
Os concursos em vntudc desta lc• se regulão pelo Decreto n.o J1H de 

:t1 de Junho de 1863. (A.nncxo.) 
'Circular de 21 de Agosto do mesmo anuo. 
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li verem díslíuguíuo pelas seguintes qualidades: intellígenc.ia, pro
bidade, exacção, act!vidade, zelo e asslduid:\de no cumprimento 
ele seus deveres, e serviços pt·estados ao Estado, caso tcuhão 
l>ido plenamente approvados em concurso nas matcrias mar
cadas no art. 74; e, <I' entre os Empre~ados que esLiYcrem nessas 
drcumstancias: :1.•, os q11e tiYcrem ontido approvação plena nas 
ma terias do cut·so do 1 ustilu to Commercial da CõrLe, ou da 
Escola Militar; 2.0 , os que forem versados nos estudos de Direito 
AdminisLratiYo, ou de Economia Politica; 3.•, os que souberem 
fallar conentemente as linguas ingleza e fr:mceza; 4 .•, os que 
tiverem o cnrso de algebra até equações do 2.• gráo; õ. 0 , os que 
forem approvados em stereometria-, areomeu·ia, tbeoria e prauca 
dos methodos e uso dos illsll·umcntos modernos de arqueação de 
na,•ios. . 

§ 1.0 A antiguidade dará preferencia sómenlc em igualdade de 
circumstancias. 

§ 2.• Serão reputados empregos de classes infe1·iores os 11jue 
tiverem vencimentos immciliatamcnte menores ao que estive1· 
vago. 

§ 3.• O acce3SC> nos emp1·egos de i.• ' Conferentes, por exeepçào 
da regra do art. 68, te1·á lug_ar eo~re os 2.•• Conferentes, e empre
gados de quahJuer outra c1asse, que tiverem approvaçãa plena : 
1.•, das matenas exigidas no art. 74; 2.•, de stet·eometri:r e aree
metria, e pratica dos methodos e uso dos instrumentos modernos 
de arqueação dos navios, c pelo menos tres annos de exercício ou 
pratica d(t lugat· de Confm·ente; observando-se, em todo o caso, 
a dispos-ição da :1.• parte llo presente artigo. (68.) 

Art. 70. No accesso podeJão ser p1·omiscuamenle considtlrades 
os Empregados de umas para outras Alfandcgas. As ' 'agas exis
tentes em umas poderão igualmente ser preenchidas eom Empre
gado.s ~e outras, por meio tle remoção, qyando o serviço publico 
O CXIgJr. 

Art. 71. A disposição do arligo antecedente fica extensiva aos 
Empregados do Tbesouro e Thesourarias, e aos de ouLras Repar
tições de Fazenda, que tenl1ào ~s llabilitações exigidas pelos 
arts. 69 § 3.•, 74 e 76. 

Art. 72. Os lugares de SteJ'eometra e seus Ajudantes cessaráj) 
logo que houvet· Confel·entes habilitados na fórma do art. 69, 
~ 3.• 

No seu provimento segnh·-se-ha os tramites e regras marcadas 
para o concUJ'so, e nomeação dos demais Empregados; sendo 
necessario além disto a approvação plena nas materias que lhe 
sao especiaes. (69.) 

Art. 73. Os exames de que trata o aTt. 68 serão presididos, no 
1\lunlcipio da Cõrte, por um dos Directores, ou Cantadores do 
Thesouro Nacional, que o 1\-lioistro da Fazenda designar, e nas 
P1·ovlncias onde sua anerttn·a fór ol·denada, pelo Ins)lector d;l 

(68) Ordem á Thesourai·ia de Sergipe em 3 de Setembro de 186!!. 
(Diario Officia! n.o 3 de 1862./ 

Ordem a Thesouraria das Alagóas em 5 de Maio de 1863. {Di ario O{ftcial 
n.o 149 de 1863.) - _ 

(69) Instrucções e circular de 1 de Dezembro de 1860, citadas em a 
nota ao arl. 68. 

Os pontos dados nos exames devem ser t.aes que por elles se possa 
aquilatar a aptidiio dos examinandos. Ordem á 'l'besouraria do ~iara-
nhão em I!! de FilVP.J<:>iro de 186~. • . -
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l'CspecLiva Tuesom·:tt·ia, ou quem suas veJ,cs fizer; e se regularáõ 
pdas instrucções especiaes, que cxpetlii· o :lfiuisLJ·o da Fazenda. 
EuuJuanto, poré111, estas não t'orelll publicadas seguit·-sc-h:lo os 
1\egulalllCULOS LJlle CSLÍVCI'<llll em VIgOr p:u·a OS COllCLU'SOS do 
Thesoui'O e Tlwsourarias. (70.) 

~ Unico . Quando em alguma l't·ovincia houver cscasse1. de 
pessoal idoneo para os exame~;, ou sentir-se l'alla de pessoas ha
bilitadas para o concurso, e sempre que o scnil;o pulllico o exi
g ir 1 podcni. o Ministro da Fa:wulla mandar al>rit· concurso na 
Cõrte, ou em qua lquct' outt·a l'roviucia , prece:<lemlo us compe
tentes :lnnuncios. 

Art. 74. As matc1·ias sobre que devem versar os exames são 
as seguintes: 

1." Grammalica da lingua vcrnacula, leitura, e cscripLa cot·
. l'CCta C COI'I'ell te. 

2.a Thcol'ia Lla esct·iplur:H;:ão mcrcanLil por pai'Lidas sim pl es 
c dobradas, c suas applicac;ões ao Comme1·ciu , c à Adminis
u·ação de l?azcncla. 

3.• At·ithmclica, c suas a)>plicações ao Commcrcio, com es
pecialidade a I'e<lucç~\0 de pesos c medidas nacionacs e esLran
geit·as, calculo de desconto e juros simples c contpostos, Lheo
das Llc cambios c suas aJJplicaçõcs. 

4.a Noções ·etc algcbra . 
5.a Traducç:ão COITCCta das linguas inglcza e franccza , ou 

pelo menos da u!Lima . 
6." Princípios gcracs de gcogt·apl..tia, de hi&toria do Brasil , 

c estatística conunercial. (71) . 
Art. 75. Para os lugares de GuarLla-m ói' c seus Ajudantes é 

indispcnsavcl traduzir c f'allar concntemcute, pelo. menus, as 
línguas inglcza e franccza. 

A1·t. 7G. Nos primeit·os quati'O atmos depois da data da ]lu
hlicação (lo llrcsen l.c Ucgulamcnto poderão set· dispensadas dos 
c;xarues as ma terias m:ll'caclas pelo art. 74 sob u.os 4 e 6, excepto 
as do n.u 4 pat·a os lugares de Slel'cometra e seus Ajudantes, e 
Cfliacsrrucr outras que fun:m espcciacs a estes empregos. (72). 

(70) Veja-se a Ol'clem <i ThesouraTia elo Mamnhiio em 31 ele Dezembro 
ele 1SGO. 

('11) Annullou~sc um concurso,- por niio ler versado sobre todas as 
matc1·ias exigidas pelo llegulamcnto 1 aclvertindo-se que este com bas
tante fundamento requer approvaçüo nessas materias para nomeação 
rios lugaJ·es de l.• e 2.a entrancia, com a limitação do art. 76, nada oos
tando a que se exljão maiores haiJilitações pnnr os lugal'CS dns Alfan-

' rlegas elo que para os ci<!S Thesourarias. Ordem ú Thesourarin ele Per
nambuco em G de Fevercu·o de 1861. 

De cada concurso se deve lavrar uma acta circwnstanciada. Ordem á 
Thesouraria da Bahia em 27 de DezembJ'O de 1861. 

E' preciso preceder autorisaçrto elo Governo para poderem ser dispen.
saclas as ma lerias designadas sobl'e os n_os ·1 c 6 elo art. '74 do Regula
mento. Ordem citacla. 

Foi aut.orisada a presiclencia d.e Mato GJ·osso a nomeai: interinamente 
um offictal ele cl!3~carga , com chspensa rle exame, não havendo candi
dato que se haJ:uhtasse na fórma das mstrucções ele 3 de 1\'Iarço ele 18G2. 
(A1111UJXa.s.} Avtso em 27 do mesmo mez e anno. (Doi.). 

Pelo Min-iste·rio da Fa.zenda tem s·ido {e'itas algumas nomeacões in
tcr·i:nas -pm·a d'Í!VCI'SOS l·ugai'CS de ,([fandcgas 'Ütdepcndentc de COitCU'I'SO 
yej~-se ~ <!rdem á Thesouraria uc S. Pcaró em HJlle Setembro tle I8G2: 

(Dta.no o(ficwl n.o 12 de 1862.) 

(12) Ordem á Thesouraria das ,\ lagõas em 9 ele Janeiro de 1862 
Ol'(lem i\ Thcsouraria do l\iitnmhao em ~~ele Dezembro cte 1soo: 
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·rerão, porém , prcfcrcnc ia em igualtlac.le do.: circumstancias 
aos um pregos vagos: em 1. 0 lugar os llUC amua tlur:mtc esse pe
ríodo entrarem e tiverem sido aoprovados em concurso nas ma
terias dos t•eferidos n.os 4 e 6 do art. 74; em 2.0 lugar os que 
tivct·em sido plenamente approvados nas ruateri:\s de que trata 
o at·t. 6!>. 
· § unico . ~as Pt·ovincias em !lue, _ POI.'. falta ~e estabeleci
mentos de tosLt'UC <":iO secuodana, nao tol' possn'cl encontrat· 
pessoas que L~ol~ão as Ltabili.Laç:ões exigidas por este Reguh~
mcnlo, podc1·a o Governo dtspeosar do exarue uma ou lU:JtS 
das seguintes malerbs: inglez, gcogt·apl.Jia, histeria do Brasil, 
ealgelJra. 73) . 

Os individuo:;, porém, que forem assim admiuidos não po
derão ter accesso para as ouLt·as Repartições, em que se exi
girem tacs !JabiliLaç·iies; salvo mostrando-se primmro habili
tados nas rereridas mnterias. 

Art. 77. No concurso para os lttg:.l 'CS de Pt·atienntes pode
rão ser aümittidos, independente de exame das maLerias exi
gida·: 1.•, os iudiliduos que llverem iuo approvados nas rua
terias que fot·mão o cw·so do Instituto Commercial da Corte ; 
2.0 , os Bachai·cis CID Letras do Collegio de Pcdt·o II; 3.•, os 
alumnos elas Escolas :Ui!itares que tiverem o curso completo 
de seus estudos (74.) 

Al'b. 78. O concLu·so pnra os lugnres de 2.• cntr.ancia só po
tlerá ter lu "'::t r: 

i.• EnLt'C "os Pt·aticnntes, e os Escripturarios de 1.3 enLraacia. 
(A r L. 67 § .l. •) 

2.• Entre os demais Empregados de lugares de 1.3 e:llrancia 
que se q:uizet·enl inscrever, tendo .o terur}Q de exercício mar
cado no :U'tigo IX:!. 

3. 0 Entre os Praticantes c outros Etl1pregados do Thesouro, 
e TlJesout':lt'ias, c de cruaestruet· Estações Fiscaes, crue tiverem 
sido nomeados em virtude de appt·ovação obtida em concurso 
t!ns materia preseri[Jtas no at·t. H, salva a disposição do art. 76 . 

. \xl. 79. :"\ão havendo COnCOtTentes, pelo illCl10S em numet'O 
duplo, ao lugar de 2." entrançia em concurso, habilitados na 
J'ót·ma dos artigos antecedentes, ou não se querendo estes ins
crever,. ou~ Lendo sido ins~riplos, se por seu abandono, eu 
ausencta nao se puder rea ltzar o numero marcado, serão aú
miLLidos qua!lS<[uer i~dividuos, que reunão as condições exigi
das pelo arltgo segumle (75.) 

(í3) Aviso a P1·esideueia du Pu·rabyba em 13 üe Junho de l8G1. {Diario 
Oflicial n.o 1·10 de 1861.} 

(7-i} Póde a Thcsouraria dispensar aos candidatos que o requererem 
os exames não consiclcrados de rigor. segundo o art. 76 do regula
mento, na intclligencia de que os candidatos já approvudos em algnnws 
materias não devem passar por oo1·os exames das mesmas, ruas só
mente daqucllas, em que lhes laltar appro1·aç<iO obt1cla nus repartir;t1es 
rle Fazenda, ou nos estabelecimen tos ele que trata esse arligo. or"tlcm 
á Thcsouraria das .~!agôas 0111 o ele Janeiro de 1862. 

(í5J Podem ser admiUidas no concurso pessoas cxlrauhas ils r,opnrti
çõrs ele Fazenda. Ontem á Thesouraria das Alagõas em 9 U" Jao":.ro 
de 186:2 . 

.los ~raticanl.~s e outros empregados de La entrancia elas .'.lfandega:; 
rle Alhaquerljuc, t;rugua~·ana, Rio Grande tio Sul, Puranugná, SantrJs c 
P.aruahyba, que tiT~rcrn ele rqspondcr aos rouctusos perante as TlJCStJII~ 
!\tJ'Jas rlns resp~"~r!l\·as Pronnrws p·1r;t lugares c!P 2.n enln-IIV 'I il das 

õ 



AI'L 80. T':H':l Set• inseripLO, OU admiLLido a eml Cill'SO dos lu-
gares de f.n entrancia, é mister C[tte o canllicl:llo prove : 

f.o Que tem de idade 18 annos; 
2.o Que está livre tle pena e culpa ; 
3.o Que tem bom comportamento. 
Art. 81. Pa t·a a inscripção no concurso de 2." CJllJ'::tncia é 

mistCt' que o candidato prove: 
1." Oue tem 20 annos de i<lade; 
2.o· ôue exerce algum dos Ju g·m·es · de entrancia inferior nas 

Alfandcgas, ou l\Icsas de r endas, ou no TLJcsouro, Thesou
rarias, ou outra qualquer Estação ue Fazenda, por ter siuo ap
provado em concurso na fót'llHl da LP.gislação respectiva (7ü.) 

Art. 82. A inscripção do Empregado no concurso a que tivet· 
direito, na fórm.a dq art. _68, p~ra preenchimento elos lugares 
da classe supenor e obl'lga torta, excepto : 1.o, em caso de 
molestia reconheci~la, e provada a juizo do Minisl!'O da Fa
zenda; 2.o, a respetto dos Empregados a que se rclm·c o ~ 2. 0 

do artigo 68; 3.0 , a respeito dos actuaes Amanuenscs, Escl'ip
Lurarios, Ajudantes dos Conferentes, Ajudantes do Escrivão da 

Descarga, e llos que forem providos em \'it·tuue do ar t. 81-, os 
quaes toda,•ia, salvo o previsto no mesmo art. 84, não ·poclc
rão ser promovidos a Clll]lrego de classe supcrioT sem que se 
habiljtem na fórma dos artigos antecedentes. 

§ Uoico. A falta de inscripçã.o, o_al>audono, ausencia, ou fuga 
depois da inscl'ipção, ou a reprovaçao em dous concursos, impor
tará necessariamente demissão. 

Art. 83. Os actuaes Amanuenses, Praticantes, Guardas, Colla
boradores, e Fieis de Armazeus poderão ser ]>rovi<los nos I ugares 
de 1.a, ou de 2.n entrancia habilitando-se por meio ele c011curso, 
na fórma dos artigos antecedentes. (77.) 

Art, 84. As primeiras n·omeações de empregados de qualquer 
classe ou condição, que se fizerem em execução uo presente 
Regulamento, para reorganisação das All'an<legas, c :Mesas de 
Rendas, poderão ser feitas pelo Governo, ou pelo l\Iinistro da · 
Fazenda, confot·me dispõe o art. ~5, indep~nden te de concurso 
ou de proposta, excepto as de PratiCantes. US. ) 

Art. 81>. A respeito das l\Iesas de Rendas ele f.a e 2.• ordem se 
ohscrvaráõ, sempre que fôr possivcl1 as disposições elos artigos 
antecedentes relativamente ao provuuento de seus lu gares, com 

mesmas Alfandcgas ou ele outras repnrliçõcs de Fazenda, serit pcrmit
ticlo ausentarem-se de suas reparU~<óes , prececlendo requerimento, e au
torisação dos Inspectores das ThesouTa:rias, que lh es assignnráõ um 
prazo razoavel, não excedenclo de tres mezes, para ida e volta, sem pro
JUizo dos vencimentos in legraes que competirem aos referidos empre
gado.s durante o mesmo prazo, e correndo por sua conta as despczns 
de.vwgem. 

Esses vencimentos, porém, não seriio abonados itquelles que se uti
Jisarem da perll).issão sobredita para fins extranhos aos co ncursos em 
todo ou em parte do tempo que lh e fôr marcado. Instrucções annexas á 
circular de 13 ele Novembro de 1863. 

Aviso á preside11cia de Mato Grosso em o ele Setembro de 1864. (Dial'io 
o{ficial n. o 212 ele 1864.) 

{76) Veja-se a nota ao artigo anterior. 

(77) Veja-se a nota ao art. 70. 

('18) Avise <1 Alfandega da Côrte em a le Dezembro d(' 1860, ci tado em 
a nota ao ut'l'. ,JJ ~ 2 .o . 
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ex.ccp~·ãu üus <lc AtlministradOI', os Lluaes não são sujeitos ús 
regras de concurso, ou de accesso. 

Arl. 86. Os Empregados das All'::mdcgas, c de outras Reparti
ções Fiscacs, C[ue por commissã.o for em nomeados In pecto1·cs 
de Alfanclcgas, _\judantcs clestes, Chefes de Secção, Adminis~ra
dores, e Escrivães de Jiesas de Rendas, conservaráõ seu uiLtmo 
lunar,-e o d ircilo ao acccsso que lhes compelir. 

Art. 87. Os lugares de Inspectores, de Ajudantes de Inspec
to l·es, CI Iel'cs de Sccç:ão, c Conferentes das Alf'andegas, e os de 
Adluiuistradores, c Escrivães de l\Iesas ele Rendas, que no futuro 
se crearcm, empre que fd1· )}OSsivel, serão preenchidos por Em
pregados de outra Alfandegas, c ~Lesa de Rendas, ou de qua!? -
quer outras Reparliç:ões ele Fazenda, JWI' acccsso, ou remoçao, 
ou por com missão; conservando neste ul limo caso o lugar d'ondc 
sa hit·cm, e guardando- se o se u direito ao acccsso, na l'órma du 
artigo ante cedeu te. 

Sccç:io 2 . • 

Das substitll irõcs . 

Art. 88. X os impedimentos ou faltas repentinas, a suJJStiluição 
Cll\I'C o Emp1·cgados das Alfandegas Lerá lugar ~o modo se
~:umtc: 

$ t.• O lugar de Inspectm·, emquanto de outro modo o :Ministro 
da Fazenda não resolver, será interinamente occupado pelo seu 
Ajudante; no impedimento des te pelo Empregado de I<azenda 
que o respectivo Uin i~Lro na COrte, ou os Presidentes nas Pro
viucias designarem; e, emquanto não fór este desi~nado, na 
auscucia ou falta daquell es, pelo Empregado da Alfanllega mais 

.antigo, da classe mais gi·aduacla. (79.; 
~ 2.• O de Administrador uas Capatazias por quem, sob sua 

1·c ponsabilidade c proposta, fõr approvaclo 11elo respectivo 
Iuspcc tor, ou Administrador, c, na fal La üesta, por pessoa d;t 

-c.·co lh a d~ mesmo Inspectot, ou _\dminisLradOJ', eapprovação da 
Thc otu·arla r·nspcctiYa nas Prorincias c do Ministro da Fazenda 
na Cõrtc. ' 

~ 3.• O de TbesoUl'eiro pelo seu Fiel, sob sua r esponsabilidatle. 
com audicncia e expr esso consentimento de seus fiadores. ~a 
fa.lta simu ltanea de um c outro, c não havendo pessoa afian çada 
Jlara substitui l-os, o Inspcctor nom eará para servit· interinamente 
lie Thesout·ciro um dos Empregados que mais confiança lli c 
mcrcceT, com approvação elo .i\linislro da Fazenda na Cõ1·Le, OLt 
dos Presidentes ua Pr'orincias; podendo em caso de urgencia, 
por tempo brerc, ser dispens:1da a fiança, ou outra. r1ua lqnct· 

(79) .'tlantlou-se sul1 ·tituir interinamente o .Ajudante tio rnspf'dor rta 
,~Ifnruk'ga tla Cõ1te por um Cho' fe d~ Seeçáo tio ThP.souro :'\af'ional Aviso 
a mrsma .Ufandega Cilll-! LI" fcYcreiro de !Sti:l. ·Diu&io O/liciol n.u 11 Lle 
1R63. ) 

{Ji
r .. i.a-se a orrlem ;\ Thrsouraria t!o Pará em '.!7 !Ir )!aio de 18G3. rpittri"J 

n _fl·li n.•> 1;:; 1 d e 1 H3.) 
1 "Jii-SrJ a untem ü Tlle -our:tr ia tlo :.raranh~o c-m :lO ele Julho •.I·J J'>ü:J 
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cnução . Nas Al f:mtlcga;; em que o Inspcc tor for no mesmo Lc mpo 
Th eso ure iro , servirá de T h esourciro o Emp reg:Hlo rtuc o su i>s Li
tu i;· na I nspectorin. (80) 

§ 4. 0 Os de mais lugares scrfto subslituiclos pelos Empregados 
que o Iu::.pcctor desigual·, da mc.m:~, ou d ifi"ereute cl:.ts e, segundo 
o seu n•erito, twcfcrindo-sc em tocw o caso o mais ::mtigo da 
respccLiYa classe; c, no caso de jgualdade de :llltigui<.l::tde nesta, 
o n1::t is antigo em scJ·viço t81) . 

Art. 8(}. Nns llics::ts d e Rendas r e un idas a al g uma Alfandega 
serú, 11:1s s u as faltas ou i mpedimentos 1·epentiuos, o Adm in is- · 
LJ"arlo•· substituído pelo Esc•·iyão, este pelo Empl"cgado que fot· 
mais anligo da classe mais graduada, seguindo-se os outros po1· 
o!·dcm de classe e antiguidade, ha>cndo-os, cmquanto de o utro 
modo não fõ;· providenciado pelo rcspccLi•;o Chefe da Es!aç:ão 
p·incipa l, ou Central. :\as demais serão substit u ídos os Ad minis
Ll·ailo res c os Esc r ivfles pe los seus Ajudantes, ll Omeados sob sua 
r nspousal>ilillar: ,,, na fôrma do :wt. 21 ~ 2 .0 , cmquanto cic o utro 
modo niio r esoi vc r o l'\íinisLro ela Fazcada, ou o P1·esltlcntc da 
res~lecLiva Pro,·incia (821. 

Sec~ão 3.a 

Das licenças (83). 

AI"L. 90. Aos Empregados dns Alfanclegas, c i\lcsas de ncndns, 
que obtivere m liccnçns, não sendo por motivo rlc mol cs Lia, far
sc-ha um d esc onLo no ordenado, o qua l será: da o." parhe, aLé 

tSO) Ka Alfanucga ria Córle, em consequencin tlc niio poderem os clous 
Fieis do Thcsourciro dar expcd ie11Lc promp1o no serv1 ~0 ü seu cargo, 
autorisou-so que ftJSSe elestinaclo u m emprcgntlo para SCJ"I'ir nu Theson
nll'inl oscolhiclo pelo Th esoureiro e so b sun responsabilidade, com a 
grati irnç&o mens;ll rio 50/). Aviso em ~~ ele ~[aio do 18(ôl. (Bol .) 

Veja-se a ordem á Thosoumria tlc Se1·gipo em !l de Julho de l BG3. 
Veja-se a ordem ti Thcsouraria do Rio Grancle do Korte em 23 elo 

JnlhÇI de l8G3. 

(SI) os Chefes ele seq;iio podem ser suiJstituidos por empTegados de 
qun lquer classe, com tnnto qnc sej a o ma is anligo ele! la. A 1 iso á Alfan-
Ciega da Côrl.o e m :n rl c Setembro de l 8G2. (Annet~O.) . 

veja-se a orclem ú Thcsourtu·ia da JJaJiia cut Gele Julilo ele 18G3. (Dia?" tO 
Oflic,ia t n. 0 l8!J ele 1863.) . 

Veja-se o A viso ú presidencia tlo~io ~ram!c do Norlc em o 1.0 ele Mato 
ele 1863, sobre o Jim1le ela nomear.oc~; mtennas. . 

>eju- se a ordem ;, Thesouraria cfo Parami cru 2 tio JuJho de 1863, CI-
lada em a nota ao nrl. 36. 

Vcja-se_a_orclcm ít Tbesouraria tio i\laranhão em 21 de Agosto de l8G3. 

(82) Veja-se a no-In no mt. 21 § 2.o 
Os Gtinrdns tias Mesas tlc llenclas pod crflO sor sub s i il.uiclos em S l11'1 S 

fallas pelos Yigias que se crem·em na fórma do art. ·l!l do I"Cg~tlamcn to . 
Ordem iÍ Thc ournria ele S. Pedro em 20 ele FcveTeii"O ele 1861 111 fine. 

veja-se a disposição da primeira parte da ontem supramcnuiouacla. 

(8.3) O Em)lrri::acl > rlc F~7.cncla nfto pódr sem pré,· ia auf orisnçi'in <Jn! 
scu tar-se ci<t p,1J,·in cia, cmhorn o .rara p<Jrn i!· l~lllJar assento n~ ,\ s~PI II 
b iCil LCl;ISliilll"a riC' nutra ProrJnC" Iu . Orcl l' lll <1 'lh csourana elo ccant l" 
::!< dt> Ahril rir 186;.1. 
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Ires mczcs de licença; da 3.• ~lai·Lc, por ma i· d.c Lrcs até seis 
mezcs; e de metade, por mais de seis mczcs até um anno; ces
sando dahi por di:mte Lodo o ordenado (84' . 

::ie, po;·:<m, a licen~.:a J'õr couce!l.Hla por moleslia devida
mente ju tificada, terão direito :10 ordenado por inteiro até 
seis mezes, c unicamente ã metade rlo ol'Cienado de seis me
zes a té um anno; cessando compclctamente dahi em diante . 

O desconto assim feito rcvcnerá em beneficio dos cofl'cs 
do Estad o. . 

O tempo das li cenças concell id as, ou reform adas dentro de 
um anno. será junto ao das antecedentes para f:w.er-sc o de -
conto da 3.a parte, ou da metade do o•·<lenado, desde o primeiro 
dia que exceder o prazo de 3, ou 6 mczes. 135)· 

Art. IH. As li<!cnç~1s por moleslia consei·varáõ aos Empre
gndos elas Alfaud gas, c Uesas de Rendas :1 sua :nllignidadc de 
el a se, pm· inteiro até seis mezes, c por me tad e passa ndo dc&lc 
p razo até Hill :mno; não se levando em couta Lodo o LClll JlO 
tJue dec oncr de então em diante. 

Art. !l2. ~-ienhnm Empregado potlerá obter licença :mlcs de 
ha\·c1· entrado no efi'ecLivo exei'eieio do seu lugú. 1.86. 

Secção 4,a 

Das aposcntado1·ias e reformas. 

Art. 93. Os Emprc~ados tlas Alf"anclen-as srí poderão ser npo
SClllados no caso de se acha rem inhaBil ilados para o desem
penho elos seus deveres por avançada idade ou molcslia , ou 
quando o bem do scn·iço o exigir; obsenando-se as seguintes 
regras: 

.' 1." crá aposentado com ordenado por inteii'O o Empre
gado flue cont.a1· 30, ou mais annos de seniço, c com o or
denado proporciona l aos annos o que Live1· m enos de 30; le
vando-se-lhes em conLa o Lcm[Jo tle crv iço lli'Cstado cru outros 
empregos de nom eação do Governo Imperial e es tipcndiados 
pelo TI..Jesom·o ="acionai. ' 

(S l) Ess.a · dethlCÇõPS se fu zem m e mo nus g mlifkac::õos que se dli nos 
Thesourell'OS Jlill"il quei.JJ"as. Ordem a Thosouraria Jo ~laniuhüo em :.15 
lle Janeiro de 185-L 

$8.3 ,_ A in!t>ITupção _da lic<'nça á hem do ~Prriço, e 110r ortlem supt'riu!·· 
n;,o Importa remmrm do resto da me ma iicenca Ordem á Thcsourarm 
do .\mazonas em 1-l de Dezembro de lSGl. • · 

{RG) Os rl'querimen tos porque o~ ompregnllos ele Fnemla pcclirl'm li
r·unçn rlel' em ser prénamcnle informadas pelos 1 nspectores das Thq
souril l'Ias e Prosiclenlc , sem o quo 1iâo scnlo aceitos. A1·iso á prc:.I
tlcnria ria Bah i;J em !l ciP ~1<11'\0 cte 18.35. 

o- EmprPgados que forem rt'moviclos ou promoYidos. estanc_!o no 
go~o ele hrl'nya, nüo lcm cliri'ilo aos respet·th·os ,·cm·imcntos ·enao ri P
IlO!S dil l'lfPI'!l>·a possr c 1'\Cl'l'irin 1'111 os noros cmtHrgos, (!Prendo pnr 
•:Phpr pP!a ltr>partiç.i o cronrlr• sahirfto os n •nt·im<'nlos que antrrit~rm••ntr 
lnPs )J~rtrnr• iito . . \ \"Í >;O iÍ JJircrloria Ger.ol ri. t:onlaltilhl;H.Ie ('J]] 2 de ou
lubro o[,, l~!i!l. 
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~ 2. 0 ;;{cuhutn Empregado scrú 3JlOscnLaclo Lendo menos ele 
10 auuos el e servir-o . 

§ :1 :0 O Emprcgi:Jdo será apo ent::ttlo no ultimo lugat' que 
servir, com tanto que ncl le tenha tres annos de clrectivo c:x.cr
cicio pelo menos; c emlruanto os não completar só o poderá 
SCJ' com o ordenado (tO lugar que tiver anteriormente occupado, 
coni\H'me as disposições do § 1. o 

Estas rC"Tas são Lambem applicavcis aos acLuacs E tnJH'ega
dos elas AYranclegns, que coatiuu:ucm a servil· em virtude de 
nova nome:.~c.ão. 

~ 4. 0 Não se con tará pat·a aposentadoria o tempo cxccctentc 
a 60 dias em cada a ano em que o Emprega tio falta r ao sen•iço, 
por moles tia, sem motivojustilic:ulo, ou em üt·tuüc ele li cença (87) . 

ArL. 91.. Nenhum Emp rcgnclo poderá pcrcebet· onlcnados de 
dttas aposcnta<lorias . . O aposentado qu e servluclo nas All'audeg:1s, 
Ott lllesas de neudas allrruit'i t' direito á nova nposcn taLlol'ia, po
derá optar cntt·e os tluus vencimentos aqucllc que mais lhe 
convier (88) . 

_\.t·t. 911. Aos Empt•egaclo !las Alfandegas c :\lesas ele Renda ·, 
cruc l'ot·cm aposentados, c contarem 30 anuos de bons serviços, 
podct·;í o Governo Imperia l augmentar o orclcnado que lhes 
c:ompcLit· pela. aposentado ria até mais tiO oJo do seu vcudmcnLu 
lixo (8\J) . · 

ArL. 9G. Na :lJ10scnLar.lori :1 dos Emtn·cgados !lns All'an(legas, 
TtOtlcrá o Goveruo lutpcda l l ent~· em conta os se t· vit;os qu e os 
mesmos Lenhào prcsLaLlo na · Rcpnt·Li~õcs tlc Fazenda Pt·ovin 
ci:ws, com tanto que o tempo üc Lacs serviços não exceda tlc 
um Lct·ço dos prestados 11a Hcp:utição Gera l (!lO) . 
. Para este fim o Govemo Imperial exigirá documentos autlt cu-

1.1 c os q uc provem : 
1.• A clfcclividaclc c qualicla!lo desses serviços. 
2. 0 Que não t'ot·[w a imla t·cmun crados por :lllOSClllado ria, ou 

outro beneficio. 
ArL. !J7 . Os Olficiacs c praças de que se compozcr a forç: 

dos Gu:ll·das, c os Otnciacs c indil·iduos da equipagem ela 
embarcações do scniço das A.lfauclegas, tem dit·cito á sua re 

(87) Veja-se a Circular lle 2 llc ~Iarço de lStil, cilada em a nota ao 
art. 103. 

(88) A viso ü lJirectoria Geral tlc Coulab ili tlalic em ll de Abril de 18Gl . 

(SO) \'cncimen lo fixo é ordenaclo c g raliftcar.ilo. A 1·iso •í DiTcclnria Gorai 
ri o Conlabilicludc 011 1 2 rtc Outubro üc 1860. Órdcru á Thcsouraria llc Ser
gipe em 31 de Agosto llc 1861. 

(90) DcYem-se contar para :1s 11poseníadorias o tempo que os Empre
gados hou1·cre m Scfl'iclo de allclido , ~r.t luitalllenle ou não, em qualqu"r 
Repartição Publica. Aviso á Directuna Geml de Conlabilidatlc em 2 Llc.: 
Outubro de lSGO. Circulur ele 8 de Janeiro de 186 1. 

Conla7sc o tempo ele serv iço pres laclo c·omo praça ele pl'cl. Ordem (i 
Thesou raria ele Gt•yaz e m 12 de Junho li c 1S5í. Circular ele 8 ele J anciro 
til! 1861. 

O Empregado despachado a pedido seu para Olllro emprego, c YOI
Ianelo llepois ao antigo, nilo pôde contar anliguirlade neste tlesclc a 
primeira nomeação. .\ l'iso ú Dircrloria Geral de Contabilidade crn " de 
oultthro uc 1860. 

Pal'il a üposenliltl oria nrw se ronta o trmpo de scn·içn J>rrslafln rnmo 
'"' i'l' cn luario vila lwi o de Orlkio <lc .lus ti•·:t. Avi so á Direl'lNitt Gl.'ml tio 
C<lH IUIJilitla•.lc l'lll U tl<: JttU II <) clç 18')·!. " 
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forma pelo modo, c com os mesmos vencimentos por que se 
regulão as aposentadorias dos Empregados !las Alf'amlegas uni
camente nos seguintes casos: 

1.0 Tendo 30 annos completos de ctfcclivo scr\·iço, contados 
na fórma dos§~ 1.0 é 4. 0 do art. 93. 

2. 0 Em qualquet· tempo, com sen soldo por inteiro, no caso 
de inutilisa1·em-se em virtude de mutilação, ou lesão adquirida 
no serviço reSJ.leCLivo (91) • 

§ Unico. A dtsposição do n.o 2 deste artigo fica extensiva 
aos Vigias, os quaes Lerão direito á reforma com o soldo ·ele 
Gunrda. 

Secção 5a 

Das suspensões c demissões (92) . 

Art. 98. A suspensão rios Empregados das Alfandcgas c Mesas 
de Rendas Lerá lu,.ar (93) : 

1.o Po1· negligen cia, clesobetliencía, ou falta no cumprimento 
de seus deveres. · 

2.o Por falla não jusltilcada JlOl' oilo dias utcis consecutiv-os, ou 
por 15 interpolados durante o mesmo mcz, ou em dous se-
guidos (94). . 

3.0 Se forem condemnados, c estiverem cumprindo ]lena de 
prisão, ou outra de lliYersa natureza, que os prive do desempenho 
âas funcçõcs do seu emprego. 

4.0 Pelo exercício de qualquer outro cargo, ou emprego, cujas 
funcções sejão incompatíveis, ou não se possão accumular com 
as do seu lugar; ou de alt~uma iudusLt•ia, ott occupação, que 
por sua natureza os inbabi1ile, ou distJ·aia elo exaclo cumpri
mento de seus deveres. 

ã.o Estando pronunciados JlOI' crime inafian ça\·eJ, ou de fut·to 
e falsidade, ou presos por crualqucr outro c rim e ou del icto (9õ.) 

{9li Ordem á 'I'he~ouraria de Pernambuco P.m 5 de Janeiro de lSGl. 
AVISO ao .Presidente das alagôas em 4 de JaneiJ·o de 18M. {Dim·io 

O/Ti c ial n.o 18 de l8G4). 

(02) os requerimentos porque se pede demissão devem ser informaclos 
pc1os Tnspeclores de Alfandega. Ordem á Thesouraria da Parahyba em 
23 de Dezembro de 1862. (Diario Oflicial n.o 41 de 1863.) 

{93) Este arligo e o segninte roriio reYogados pelo Decreto n.o 3217 de 
31 ele Dezembro do 1863, art. 75, e suas disposições substituídas pelas 
dos arts. 'il e 72 do mesmo Decreto. · 

Veja-se a ordem á Thesouraria da 1lahia em 18 ele Abril ele 18'03, cilada 
em a nota ao art. 14 § 1.0 

(9,1) Veja-se a ordem á Thesouraria de Pernambuco em 26 de Fevereiro 
de 1á6.2. (Bol.) 

Veja-se a C1rcular de 20 de Noyembro de 1863. 

(95.) Os Empregados das Alfandegas continuão, quanto a suspensão 
do exercício de seus empregos, como eO'eito da pronuncia nos crimes 
rommuns, ainda mesmo afiança,' cis, sujeitos <is mesmas regras que 
todos os outros empregados publicos, nflo obslanl[) a· disr osiçlio do r•c-
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().o 1:m ctualq~e t· caso en~ que a suspensão se tome ucces
sa l'ia como medida ]H'CVC!!LLV:t ou de scguranÇ:l (96.) 

7 .o Estando pronunciaclos por crime de l'CS[Jonsabilidadc. 
A suspensão nos casos dos n . os 1. 0 , 2. 0 , 3.0

, e iJ.o, pótlc ter 
lu gar por acto do Chefe da Repartic;ão competen te; uestes c 
nos demais casos, nas Pt·ovincias pelo Inspcctot· da 'l' hcsou
raria, ou pelos Presidentes, c em Loclo o Imperiu [lClo Ministro 
da Fazenda. 

Art. 99. A suspensão nos casos de que tratão os n.os 1.o, 
2.o, 3. o, 4.o e 5. 0 elo artigo antecedente importa a perda de todos 
os vencimen tos (97.) 

Nos casos dos 1.1.os 6. 0 c 7.0 são effeitos da suspensão: t.o a 
pe rda da porcettLagem, c g ratificação ; 2.0 a privação de me
ta clc ·do Ol'{lenado até ser o Empregaclo a final condcmuaclo ou 
absolvido, nos termos dos arts . 165 § 4. 0 c 174 elo Cotligo do 
Processo Ct·i minal. 

O ol'Clenado suspenso nas duas ultimas hypotheses só po
derá ser resLiLtLiclo clada a improccdcncia da accusação, ou a 
absolvi cão. 

Art. 100. Todos os empregos de Alfandegas, e Mesas de llendas 
são amoviveís, e os seus servcntuario5 poclem set· tlclles cxo
nct'ados: pelo Governo I mperial os ele nomeações por De
cre to; ])~l o Minis lTo de Fazenda os de sua nomeação; c nas 
Proviucws pelos Prcsiclentcs, ou lnspectoTcs <las Th esourarins, 
ou das All'anclegas, ou pelos Aclministl'adores das l'\fesas de 
1\cnclas, ae[uelles cuja nomeação, ou ap [H'Ovação lhes competi!·. 

Art. 101 . Os E mpt·egados providos interinamente, e . os que 
es tiverem exercendo algum luga r por co mn~iss:Io, podcrãu se t· 
exonerados (lc tnes cmpl'cgos, ou cominissões pelas Autor·i
dadcs que os hou\'Crcm nomeado. 

Secção 6.• 

Dos vencimentos . 

Art. 102. Os vencimentos dos Empregados d:1s Alfandegas c -
l\Iesas de Rendas se rcgu laráõ pelas Ta.IJ ellas n.os 1 c 2 (US) . 

gulamcnto (já revogacla como fica dito), por isso que nos termos ela Le i 
n.o 261 ele 3 de Dezembro ele l&U art. !J4, e elo regulamento n.o 120 de 
31 de Janeiro de 1&12 a r t. 293 § 2.o, o funccionario publico, ele qualquer 
condiçüo que seja, fica iobibielo ·ipso jttl'e de exercer as funcçõcs elo 
seu emprego, logo que pela prenuncia, competentemente sustentada 
esteja jneliCiado em crime commum ou ue responsaoilidacle, ou se li l'l'c' 
solto, ou preso. Rcsoluçiio ele Consulta ele 2, e Circular ele 513 tle Selem~ 
bro de 1853. 

{96) Veja-se o A viso li Alfandcga ela Côrte em lO de FeYcreiro de 1863. 
(Dictl'io 0(/l-cia l n .o 77 d e 1863.) 

~!!7 ) Revogado, como ficu dito c rn a n ota ao ai'Ligo anterior pelo Dc
CJ'eto n.o 2:217 ele 21 ele Dezembro de lSG3 art. '15. 

(OB) A~ v is ta rio d is pus to n o urt.. l.G elas Tn s lruçt.:ü os l.lo 10 d o D ezo wLH'O 
fiO Hlfi J lli10 ú IIOüOBBUl'iO CIOSPUCIIQ ll ll TllüSOt!L'fill i~ Ulllol'l!:ltllld<J a dl•s-
11 r:zu pílJ'a p:. ga ntC!n to ;.to !':J cn l pn:.• gn., t o ~~ c.J. n .\Jrantl t·gn . o quil l !;C' c..l t'\'f' 
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Art. '103. Além das gt·atifié:wõcs marcadas nas referidas Ta
bellas, o Governo poderá t;opccdcr ao .Emprcç-aqo, 1qu_e, cop!~ 
plét~\ndo 30 an'!los <!_é sen·tQO.,, Jlão elittrer ,par.a. el}e.mbab.tli
Lado,. uma st·alificac;ao an,'lluál nau exCl!4entQ a lerça Jlarte df!. 
cus v.cl,l,cimcnto_ (99.)_ • . · • · _ · 

elfecluar re"'ularmente loõ.Q. nos ~neiros dia dQJll.!R.li.e!rnlut~~o..Jli!Jtcl.P 
a TJ\l<soilr~m ãs[írõfiüêllmãs a dê(fiiê1i lHãiiãêgallqii6 para ísso 
habilitada. Ordem á Tbesonraria de S. Paulo em 8 de Janeiro de 
1861. (Boi.) . . • 

Mas s6 quanl;o _ás -~ l!iinif,cgc~s q 1_e não esti~cr.cm st'fuq4,çzs na ~(l.pi
taes ' das Provmctas. J?lstrucoôcs ctfadas de IS.51 art. 15. 

A. folha organisa-se na própria Alfandega. Ordém á Tbesouraria de 
S. Vau lo em 20. de .Abril de 1861. (Boi.) _ • 

os Erovreg&dos tem direito aos vepcímentos da tabella annexa ao 
novo regulamento, (19 de. Setembro de 1860), da data da execução 
<leste em a réspecti1·a Alfandega.· Ordem á Ttlesour;rria do Espi,\"itv 
Santo em '1'.! de M;:osto de 1861. · · 

Fiçn saLvo o d1sposto 1w A. viso á Directoria- Gera-~ de_ con,ta!Jitidade 
em i; d~ Janeiro de I86l, de que ddiq,nCe se hd tk 1a(lar. .. 

Veja-se o ·A,·iso á prqsJüencta da ParalJ;).·ba em 28 üe Agosto de 
1861. (Boi.] -

Veja-se a ordem ã Tbesouraria ão Rio Grande do. :'\orte em 7 de Dc-
zcm)Jto de 1860. (Bol.) · · · 

Negou-se a um Official de De carga da Alfander.a do mo Granuc do 
. "brte a gratifica~ão ·de 320 rs. diarios, que percell\a como llel dos qr
mazens do pilo b.rasil pertencente 110 Esl<!dO. pqr ser esse se.~;viY.o equ,i
''a(çnle ou mcnps oneroso que o llo $eu,proprio .lugar. Aviso tt prest-
Lie'i:u;ia da Província em 2'7 de Maio de 1862. (Boi.) - . 

. ![andou-se · ser rir Jl(l, A l(andrga á a coí'te vanos empregados de Fa
.=el<da que se achavrlo addidos ao Thesouro Nacional e ci /lecebeáorúr , 
bem como a_lgwts de pror;incia q11e eslauâo licencif!doS a1a córte, w1s 
coJn os vellctmentos correspondentes aos se11S propnos lugares, outros 
co1n os da Al(andepa, em que passavâo a serv1r . . 

Veja-se o .\viso a Alfandega da Cõrte em 11 de Junho de 1863. (Diario 
Of/icial n.• 1G3 de 1863.) ·. .· . 

O Empregauo removitlonilo tem clircito ao onlenaúo .do l\[gar que,!leb:a, 
ordem á Thesouraria do Pani em 2 de Janeiro de 1863 . 
. .\Ian_dou-se fazer responsal"el um rnspeclor pelo abono qe yencfmentos 
md_ev1do , caso os Empr~;gados J!ilO o~ restituíssem. Ordem á Tlleson
rana <,la Paral1yba em 17 de Abril qe 1863. 

(n9) Qs requerimentos dos Empregados, pedindo grí!tificação por con
tarem 30 annos de se.r1•ico, ,bem como aposentadorias, de1:em acom~ 
panha~ a respeclivá liquidaçüo. e infor;maçóes <tos Inspectpres das The
sourarJas com as no(as ;rQservadru; sobre o procedimento e serviços 
exlraordinarios dos mesmos Enwregaúos. Circular de 2de Março lle.l8Gl. 
Ordem ã TlJ.esouraiia da Bahia em 5 de Julho de 1862. (.DoL) 

Essas gratificações só podem ser abonada , quando os Empregados 
estiverem em eiTectii'O exercício, <i cxccpção tão sõmenle das faltas _quc 
]Jro_vierem de cn·iço p11blico gratuito e obrigalorJo. Ordem cí Thesou
rana do Maranttão em 2 de Outubro ele 1860. (Bot) C•rcular de 8 de 
Janeiro de 1861. • 

A que fôr concedicl(l aos Empregados das Alfandegas, Mesas de Rendas 
c necebedoria!i, é oaluulada mensalmente á 1ista do gue_ os mesmos 
perceberem. Cmm1ar de 2a de Novembro de 1859. 

As leis que estabelecem melboria de Yencimenlos e accesso aos em
pregaúos publicos comr.çüo a ler yigor tle:sde a data ele sua. promulga-
ção. A riso ú dirccloria geral ele contabilidade em:)..) de Janeiro de 1861. 

Negou-se no Thcsourciro uposenlado da e:'ltlucw Mesn {lo Consulado 
de. Pernambuco o vencimenlo lia aposeutauo·ria ~escll~ a data em qu.~ 
ro, ~u6peaBo, por ndo ter prestado fianc.;a, atá o. .do dncreto Çtue o ·a. DO· 
scnlou. Ordem 1\ rospccUvn Thcsourunu c w 12 úo Novombl"O de 1801! . 

flli«ri~ Of/iliiatn. o oo a c 186~.) 
ti 
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1 Unico. A p:lfte ddta gralifi~ação correspondenie á porccn-, 
tagem será eaJcul~díl em cada mez 11eJa quota que couber ao ; 
Empregado, conforme o rendimento ü.o mez. {100) , 

Art. 1M. As gratificações e porcentagens, qualquer que seja -
sua naturela, fundamento, ou origem, só são devidas pelo 
effectivo exercício dos empregos, salvos os casos de impedi
mento .por serviço gratuito a que os mesmos estejão obt·igatlos 
por Le1, ou Ordem superior. (101) 

(lOQ) Nilo est1lo s,ujcitas ao sello, nem a emolumentos as certit.lócs que 
os Empregados das AJfandegns apresenti'io para haverem a porcentagem 
lia arrecadação. Circular de a1 de Dezembro do 1862-

(101) A porcentagem do Empregado do urna Alfandcga cx;tinc~. addi
do á outra, só ll!o deve ser abonada, quando em effecti,·o serviço. 
Al'iso á Directoría Geral de contabilidade em 6 de Outubro do 1860. 

Veja-se a Ordem á Thcsouraria do Paraná em 20 de Outubro de 18üO. 
(BOI.) 

As quotas para o pagam~nto <tos direitos ele 5 oJo, sello e emolumentos 
ctc1·cm ser r.alculaclas pelo termo mccUo dos tres exercícios anteriores ti 
datu das nomeuçóes. Circular em 19 de UczembTo de 18'i0. 

Ordem á Thesouraria do Paraná em 17 de DezembTO de 1860. (Bol.) 
Ordem á Thesou'raria do Ceará em 18 de Julho de 1863. . 
Quanto á Alfandega de Albuquerque Yeja-sc as ordens á Thcsouraria 

de ~rato Grosso em 28 de Outubro de 1862, c 7 de Maio de 1863. (Esta ul
tima está no Diario Offi,cial n. o 144 ele 1863.) 

Mandou-se far.er uma no,-a Iotaçáo das q\Iotns .dn.s pórçcnt.ngens dos 
Empregados da :Aifandega da Côrte , na conf'ormirlatle da Circular llc 
10 de Dezembro de 1860, e remettel-a. logo que esteja prom1>ta, a Recc
becloria, para debitar os mf'smos Empregados pelo excesso elo cljreitos 
que tíYcrem de pagar em virtude d,u no,·a lotação. AYiso á Dircctoria 
Geral tias Rendas crn 16 de Janeiro de 1861. (Boi) 

As gratificações c porcentagens dos Empregados tle Fazenda só são 
lle1·idas pelo cffectivo exercício, salvo o impedimento por sen'iço gra
tuito, á que os mesmos são ol.Jrigados por Lei ou Ordem superior. De
creto n.o 2;í67 ele 31 de ~'arço de 1860. 

Nào Slio dCI'idas por nojo ou gala do casameuto. Çircular ele 2'7 "tlc 
Outubro de 1863. 

Approvou-se o arbitromento do valor de cada quota de porcentagem 
rios Empregados lias tres Alfandegas da Pro,·incia de S. Pedro, feito 
pela Thesouraria, mand<mdo-se que esta, em ..-ista elo dito arbitrumcnlo, 
e.ügisse a diiTerença que pagárao de menos os Empregados, relatiYa
mente ao seflo, emolumentos, e direitos de 5 ofo, e restituísse o qne ele 
muis se LiYesse cobrndo. se os interessados o requeressem. Ort.lcm ú 
mesma Thesouraria, em 3 ele Julho de 1861. (nol.) 

Ordem a Thesourarin llo Paruná em 2 de Julho de 1863. 
A tlisposiçiio CIO Decreto n.o 2567 de 31 ele Mar!(O de 1860 não i:ompre

hendc os Empregados das !Ilesas de Rendas, nsto como os respcc!Jvos 
administradores tem seus Agentes, e os Escrivilcs seus AjUllantes, que 
os substituem em suas faltas e impedimentos, os quacs silo pagos <i 
custa daquelles Emprt'gados, e scr·vorll soh sua responsabilidade. Or
dem á Thcsouraria cte S. Pedro em 20 ele Fevereiro de 18lil. 

So.J,>re detlucç<lo tle pqrce.ntagem, yeja-se a Ordem ú Thcsouraria de 
sorgr(ie em 13 ele I>overerro de 18'32. 

A porcentagem dos empregos supprimidos revertem para a Fazenda. 
Ordem á Thesouraria do Ceará em 15 de Noveml.Jro Ue 185:.1. 

Os Empregados que op~rem pelos seus vencimentos por impedi
mento na Assembléa ProYincial tem direito ã gratüicaçao e porcen
tagem. Ordem á Thcsouraria elo Par;\ em 16 de Abril de 11!61. Ordem á 
Thesduraria llo Rio Grande do Norte em 20 ele Junho de 1861. (Dnl.) 
Ordem á Thesouraria ele Pernnmbuco crn 2:.! ele Agosto de 1861. (Dol.) 

os Empregados quo rorem Deputados. e optaren'l pelos seuS venci
mentos tem direito a CIStos durante as prorogações e sessões extraor
dinarias. Aviso á Dirccloria Geral t.le ContabJiidade em 3 tle DezemiJro 
t.lc 1857. 
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Art. 1011. Os vencimentos dos Commandantes, Officiaes, Ofli
r.iaes inferiores, e praças da força dos Guardas, serão regulados 
pela Tabella n.o 11. A etapa dos Olliciaes inferiores, e Gual'das 
set·ã arbitrada em cada semestre, na Côrte e Província do Rio 
de Janeiro pelo MinisLt'O da Fazenda e nas demais PI'Ovincias 
pelas respectivas Tbesourarias de Fazenda. (10"2) 

~ (Tnico. Os vencimentos dos Ofliciaes, e 1la equipagem 1\as 
embarcações c escaleres, sm·ão abonados ua conformidade das 
Leis que regulão os vencimentos do pessoal da l\laJ•inha de ~ueJ'I'a, 
consideradas para esse fim as mesmas embarcações como rrans
porles. (i03) 

Foi concedida á cada um dos Ajudantes do-Gunrda-?t!õr da Alrandega 
da Cõrte a gmtiOcaÇ<Io dlaria tle 98000, quando esth·essem destaradus 
no posto fiscal de Vallegaignon. AYiso á ruesma Alrandega em 15 de Fe
vereiro tle 186!!. íBOI.) 

As gratificações para quebras conceditlas nos Thesoureiros e Paga
dores não estão sujeitas ás regras do art. 43 do Decreto de 29 de Ja
nearo de 18;;9, que se refere sómcnte ás gratillcações que P.erccbcm os 
Enapregatlos pelo effecfivo exercício. Circu lar de -a de outu!Jro de 18GO . 

Os 1nspectores tle Alf'amlcgas que furem Thesoureiros, não tem di
reito algum a gratificação pam quebras, porque os seus Yencimcntus 
se arhão mareados no llegularncnto. Ordem á Thesouraria do Piaully 
eau 15 de Junho l.lc 186!. (Boi. ) Ordem á ThciOuraria de S. !'edro e m 
18 de Outubro de 1861. (Boi). 

Ordem á Thesouraria da l'arabyba em 17 de Ala ri! tle 18G3, citada em 
a nota ao art. 3-1 S uni co. 

Mandou-se al.lonar á um ex-E.;cripturnrio, á titulo de gratiliraçl\o, o 
vcncimenfo relativo ao lugar durante em-to tempo, em que servio comn 
colluborador. Ordem á Thesouraria de Sergipe em 17 de Abril tle 1863. 
{Dicrrio Ofllcial n. 118 de 1863. ) 

Ordem a Thesouraria do Pará em 27 de l'lfaio de 18G3. {Diario O{fl.
cial n.u 15.1. de 186J. ) 

Sobre o modo de descontar-se a gratificaçiio, veja-se a Ortlem á The
souraria <:o Paraná em 5 de Junho de 1863. 

u art. IOI do negltla11lento foi, alterado pelo Decreto 11 .o 3150 de li de 
Setembro de 1863art.2.opela tôrma imticaitct em a nota ao art 11·1. S 1.0 

(102) E' indispens;:n-el que os prets do primeiro mcz de catla semestre 
5eJIÍO acompanhadas de informações áccrca do preço, pelo qual se de\·e 
calcular a etapa . Aviso á Alfantlega da Cürte em 9 de Agosto de 1861. 
(llol.) 

O Guarda perde a gratificação durante o tempo em que tiver estado 
prr.so. Aviso á Alfandegada Cõrle em 21 de Dezembro de 1861. 

SoJIJre gratificações de emtHu·que c tlestacarnento, veja-se a orl.lem li 
Thesouraria de S. Pedro em 26 de Setembro de 18G3. 

De~·e-se comm\lnicar a AICandega, a tlm de que esta faça constar ao 
Commandante da força dos Guardas, todas as alterações que se llzereru 
nas rela~ócs de mostra. A viso á Alramlega da Côt1e em 21 de Dezembro 
de 1861 m fine. 

A etapa dos Guardas, sendo considerada como alimentos, n~o se deve 
d scoutar por occasião de faltas por nojo, rnol11stia ou outras seme
lhantes, c sim nos casos de lice nça, como se pratiea no Exercito. Or-
dem 6 Thcsouraria de S. Pedro em 20 de Maio de 1861. _. 

(103) Decreto n.u 2698 de 2-1 de Novembro de 1860. Circular de 28 tle 
Dezembro de 1860. (Boi.) 

Veja-se o .~viso á !lfandcga da Côrte em 29 de Outubro de 186!. {An
'fle:co). 

\'l'Ja-se o !Yiso á Alfandegada Côrte em 15 de Setembro de 1863. {.4n
nexo). 

VPJa-sc o Regulamento que baixou com o Decreto n.o 3216 de :J1 de 
Dezembro tle 1863 art. 16. {Aillleroo.) 

Os venllimentos dos marinheir-o;> reguliio-se pol;J. tabelln que acom-
tJUllhO\\ o Vccre\Q n.o HUI.i cte ~~ qQ OtHUllro tle lll5{. Orti~to d 'f!Je~ll.· 
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À l'li'. 100. A pO!'CCIHagcm, que, conforme aS Tabcllas n.ns 1 
e 2, .compet.e aos . Emprêgados das ,\lfamlegás, ou :\lesas de 
Rendâs

1 
sera calculada á vi ta do proclucto da renda a·rr(lca-

dada, oeduúda a impo1·tancia dos seguintes :ll't1gos : ·• 
~ 1.0 Restituições de direitos cobrá dos • em q:ualquer época 

)l eia llespectiva.. Alfandega , ou M'csa de •Réndas, que- foi·em clfcc
tuad,'lS t::UO tempo. correspondente nos •veneimé'nws. {tO!i) ' 

~ 2.<u Despe2la de expediente. · 
_ ~ · 3,o Depositas e cauções. 
~ 4. 0 Receila ext1·aordinaria, e o p1·oducto de qnalquet· im

posto ou rendimento pertencente a quacsquer outt·as ncp~tJ'Li-
~~. -

3 õ. 0 l'l'Cli 1 c c assignados, ou fJilbetes. e letJ·as. 
§ 6.o l\Iultas 1le qualquer origem. 
í'l 7,0 Indemni!laçõcs· e r cposiç.õcs. 
§ 8.° Contribuição das Casas de C:ll'idade. 
§ 9.0 Depositos e cauções pL'cscriJHO . ou vencidos, e o pro

dueto de letras. de reexportação c semelhantes em caução de 
diJ•eitos d.e . consumo. · 
, § :~.o. Qualquer . imposto, ou contl'ibuição que não peJ-tonç·:t 
a. ~·onda gct·al. (!lOIS) , 

Art . . 10/. .A por~cntacrem das Alfamlegas, c i"Iesas de Rendas 
reunidas será calculaifa pela importancia total du renda an·c
cadacla em todas ellas, salvo todaYia a disposição do ar!. 114 
§ 3.0 

Art. 108. A despe:lla coro a arrecadação dos impostos, de que 
trata o a1·t. 10G § 10, será indemnisada á Fazenda Nacional 
em p•·oporção dar que esta ft;-.e1· com a A.JiflalHlegà respectiva, 
d eà. J,zindo~se elo r el'ldimento do imposto, ou .coríLl'ibtução do 
mcz seguinte. · · 

Art. 109. Os Empre~ados despachados, ou removidos de: ltmas 
para out·ras Pro1•incws, ou mandndos em comm1ssao tlara 
qualquer lugar pcr-ceberáõ uma ajuda de custo calculada 11:1 
conformidade das Instrucções· c Tabcllas que regerem as ajudas 
d·e custo dos E_mpl'egados . do Thesouro e 'l'hesourarias (101>) . 

ral'la do Paraná em 11 de outubro de 1864. (1Jim·ío onta-ial n .o 237 de 
1'864.)' Dita a do I'jatihy em 13 cl,o mesmo mez c anno. (Dia rio O{flcia/. 
n.0 :.ma de 186-1.) ' • , 

Sobro a guarniçao dos cl$caleres <.las Mesas .àe- Rendas do Anw
zonasi. vcja-se .a, ordem i.\ 'thesQÚru~·ia em 13 Lle outubro de lSU•l • .(nia-
?·iq O{Itc1·at n.u 24,1 de t864. J • , 

(10-1) A l:lestJI~t.a com a illuminacâo da porta das Mesas de Rendas , 
assim CÇlmo a da, luz do corpo da resp-ecth·a guarda, deve saWr ctu 
comm,is~ão ji()s Empregados. Ordem ;i Thesouraria do Paranil em 5 
de Dezem!Jro de W61. 

(105) Da arrocadãçiio í:\a receita pro,'enJcrite ela venda das Lenas pu
blicas deduz-se porcen tagE;!m ppra os Empregados. 

N1io assim da arrecadação dos dinhei1·os de. orphãos c de dof11ntos e 
ausCJJtes.' Orde~ á Thesouraria do Espírito Santo em ;12 de Agosto de 
1861, e 31 (le Janeiro, c 1.0 de Julho de 1862. 

(lOG) rilstrucções ile 16 rle Jan êi ro rie 1860. (Annexa.~.) 
Ins(rucções do Lo de .1\fõJ.r;ço \Ie -l,!llll. (A.qvne:nas.). 
.lnstrucções do 21 de Julho de lS63. ,{-t·n.nexas.), . . . . · 
·veja-se a. Ql'dem á Thesourm·ia .de S. Pcclro em .!.lO llc Junho de 186~. 
éirculi\res do Lo de Março de 1861 e do 1;; de Maio do 1869. 
Quando a familia do Empregado n<io o acompanhar na -viagem, no~ 

ntlllm dir<'iiO tPm ellc ft (lfll'lf' ela ajuda cte rnsto destinaria par~~; as rlc -
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§ Udnico . Os Empregarlos despacha<los, ou r<>moiÍdos a seu 
pedi o, não' t.ei·ão ili1·eHo á ajuda de custo (107). 

Art. 110. Nenhum :f:mpregado de Alfandega.., ouft[asa de Ren
das enu·a1·á no exercício do lugar para que fôr nomead.ó sem 
_prestar juramento de bem servir, sob pena denullidade do~ actos 
que praticar, além dos declaral!Q:> no Co!ligp Criminal (1.08),. 

§ :t,.o Esta solemnidalle .constituirá tam.b:em o ac~o de posse, 
da qual dat.'lrá o diJ·ciLO á percepção do vencimeuto que lhe 
'compelir (100) . . 

2.0 Exceptuão-se os Empregados sujeitos a llan~a, que só 
podet>ão entrar no exei·cicio de seus empregos dép01s de pres
tarem. a competente caução (a rt. 121.1. 

pczb· d~ preparo, alépl dos i>OOSO!JO marcados para o emprega.doque não 
tcut fanulta. Ordem a Thesoumroa do Marrtnhão em 2 de >\l;)l'tl de, 18ta. 

Os escravos não siio oomprehen1lidos em o numero das pessoas de fa
milia pan1. o 11m de . calcular~se a despeza de transporte por mar ou ·por 
lcrm. Ordem citada. 

o addido, sendo removido, percebe os seus vencimf'nlos até o dia que 
llte fõr marcado para partir. Ordem á Thesouraria da l'arahyba em 6 de 
Abril ele 18;;9. 

Os Empregados promondo ou r~movido , quando doentes ou no gozo 
de I icenÇa, e os que ficarem addidos às 1\eparllçõés a que até então per-
1encião, nftO têm direito aos respectivos vencimenlos sen~o depois da 
e ll'octiva posse e ex<>rcicio em os ·novos empregos pnrn que houyercm 
s ido uespacharlos, devendo perceber pela nepartição d'onde sahirão os 
,·encimentos que anteriormonie lhes pertenl'iiio . A riso á Direcforia Gera I 
dr· Contabilidade em 2 de outubro de 1860 . 

.'iiio têm ilireito á ajuda de custo os iudh•iduos pela 'Primeira vez no
meados Jlara empregos de Fazenda. Lei n .o nn de 9 de Selemi.Jro de 
UW!, art. 7.• S 10. 

Circular de 28 de Janeiro de 186::1. 
com; llte ajuda de cus to {menos o primeiro estallelecimenlo) aos em

pregados que são nlll ndatlos nddit· a outra nepartiçiio. Otdem a Tb~sou
J·aria de Pcmamlluco em 7 de Março de 1!!&1. Diarío O{l!cial n.o 58 de 1864. 

Veja-se a ordem á Thesouraria de lllato Gros o em 21 de Julho de 186-1. 
' ' ã tem '!_juda de cu to os Empregados d~achados ou remO\· idos da 

umas para otffia 1\i!lfarfiçõ ãeüfro da me ma""Pfõvincia. "O ruem á 'rhe
souraría de . Peliro em •I de Fevereiro de 1865. (D iario Oflicial n . ''o 
de 18C.í. ~ J'Pja-se as tnstmcwes de 24 de :Tu lho de 1863 art. 10. 

llO'i) Esta disposicão mão "se. tem ente·ndido com os l!mprPgndos desli
lntdos de comm.issúes, a pedido seu. (Diversos arestos ào 1'heso·m·o.) 

(lOS) Os Empregados devem pre tar novo juramento, tanto quanclo 
pas ao de uns para outros lugare , como quanclo são nomeados para 
aquelles que interinamente exercião. Salvo e se ordenru: nos Decretos 
e titulo· de nomeação e fTcctiva que continuem a sen-ir debaixo do jura
mento prestado, quando interinos. Ordem á Tllesouraria do Pará em ')::; 
t.le Novembro de 1861. 

Sobre juramento, posse e exercício dos Empregados, que sendo pro
mo,·it.los, s!l nchiio licenciados ou rloenlés, 1•eja-sc a ordem á Thesou
rnria de S. J>edro em 2 de Julho de 1859. 

Os AdmiDistradores das Me as de Rendas e Collectores são rompetentcs 
para tleferir juramento aos re·pectiros Escrivaes. Circo lar de + de .-\brtl 
de 186". 

_1.1.09) -Fita entendido que o direito ao uencimetlto é da .data do ner-
CIC!O IW IUQOt'. -

Mnnuou-se marcar ao E. criv<io nomeado para umn M;esa dn Renda~? 
prazo lle 30 dias pum entrar em exercício, prestando llança, soi.J P.enda 
de Llemis«iio . Orflem ~ Tbesouraria ele <;. Pedro Pm 4 t1e .Hll'll e 
186!!. ,BOI. ) . 
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Art. Ui. Os E mp1 egados qne forem promovidos nas AI fan
degas óu l\lesas de Rendas· em que sea·vit·em; on removidosyam 
outt·as existentes nos lugai·es em que · residirem.1 p1·est:uáo ju
r:unento, tomaa·áõ posse, e entmraõ 'em exercicto no p1·azo de 
8 dias, contados •da data em que lhes fõr communic.ada :l pi'O
moção, ·ou rem·oçã.o. Os que residii·em em lugal· ·diJferente, no 
prazo lque fôt· mm·cado a cada úm pelo·Mi'lltstro d:i 'l'azen1l:i. 

l\,l'al•ta d'e cumpriin.euto 'deste prect!ito impoa·tar·á renuncia da 
'carreira que · tiver seguido. Em amUos os cas'Os , · pôa·ém, não 
se1·á incluído nos respectivos pr·azos o tempo de molestia de-
vidamente justifi-ca·da. · ' 
, Art. 112. Os E"mpt·egallos que, sendo promovidor; na R!l'par

tíção em que ser·virem, ou re1novi1los par·a outras, não pode•·em 
por si prestar juramento, e tomaa· posse dos seus novos em
pregos, po•· se acharem occupa1Los em commissão do Governo, 
ou com exercício no Corpo Legislativo, deveráõ fazel-o por seus 

- pt·ocuradm·es nos- prazos maa'{)ados no artigo ·ante-cedente, if en
tl'aráõ em exercíciO no prazo que, depois de cessa•· o impc
llimento, lhes l'õr marcado pelo l\Iinistro da Fazenda: enten
jlendo-se que renunciou a caneira se o não fizCI' dentro do 
re(eri<lo prazo. _ , . · , · 

Art. ;113. Cont:ll'-se-ha, a antiguidade dos Empregados promo
vidos nas pr·opt·ias Alfandegas, ou l\Iesas de 1\endas, ou r·emo
vidos par·a outras, da data dos despachos, se tomarem posse nos 
pmzos marcados. · 
' Aos que o não 'fizet·em conta1·-se-l1a unicamente da data da 
posse. 

Ar·.t. :114. Os Empregados que fo1·em nomeados para com missões 
fiscaes continuar·áo a Jlerce.b-er os vencimentos •dos lugares <rue 
temporaa'iamente deixat·em, até que entrem no exer·cicio dos 
que forem servir; e desde que cessm· o exer·cicio até voltarem 
a seus lugares, com tanto que q fação nos pr·azós marcados pelo 
Govemo (110). 

§ t.o Os Empreg!ldos de que trata este ar·tigo, que conservarem 
dur·aute o el::ercicio da com missão os seus lugares, na lór·ma 
do presente Re!l'ulamento, poderão opta•· os ·or·dcnados destes, 
e sómente ter drreito á gratificação· e por·cerl'tagem do seu novo 
ClllJl)'ego:, se llte!i conviei• '(:Ui). , .. 

(llO} Declarou-se que o§· 3.o do art. I. o dn s Tnstrucções de 1G de Janeiro 
tle IBUO, modificado pela disposição 4 ." das do r.a de Março de 1861, rc
fem-se a commissôes extraorclinarins c temporarias, caso este em ·que 
não se pólle considerar comprehcndidas as commis~ües lle Inspectores 
d e . :rhesourarias. Ordem á Tllesom·aria de Mato 'Gl'Osso em 13 de Junho 
de ·1861. {Rol.) 

Veja-se a ordem á Thceouraria de Pernambuco em 7 ele i\farço de 186<1 , 
citada em a nota ao a1·1t. 109. · 

Ordem á 'Fhesouraria de ;Mato Grosso em 8 de 'Março de 18G•I. (Diar io 
O{fi.cial n.• 62 de l8G•l .) 

.l • t • 

(111) Veja-se a ordem á Thesourar.ia de Mato Grosso em 1 de Janeiro 
de 1862. (Boi.) · 

A disposição do art . •lU S L o do Regll'lamenlo nüo comprehemle os 
Emp1·ég1tclos que forem chamados pam terem 'exer·cieio no Thesouro e 
Thesourarias, qllanelo o bem do serviço puiJlico o exigir. Taes Empre
gados cuntinuuráõ a perceber·, além elo ordenado, a gratifi cação de seus 
respectivos empregos, ficando assim ·:11terado o 11111. lll·lclo Hegulamento. 
Dec·reto n.• 3150 de 11 de Setcruuro de 186<1. cu·culur L1e 112 de. Setembro 
do mesme armo. •' .. • , 

Ordem•á Th esour•aria de S. Pedro em \6 <!.' •·Junho de 1864. f Dim·iQ 
Qfllci al n .o W i d e 1864 .) 
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§ ~.o Se os referidos Empregados forem promovidos, c conti
nuarem .na commissão em que estiverem , abonar.,.se-lhes-ha , 
como gratificação, a differença entre os vencimentos do novo·Iu
~:"ar, e os que em tal commissão estiverem percebendo, se estes 
forem inferiores áqnelles. 

§ a.o Ao Empregado que servir de Inspector de alguma Al
fandega, ou de Administrador, 'õu Esérivão de alguma l\lesa de 
Rendas que estiver reunida a outra, na fórma do art. 19, se 
abonará, além do ordenado e gratilicação do seu emprego, a 
porcentagem do lugar de Inspector , ou de Administrador, ou 
de Escrivão, e terá direito á ajuda de custo (112). 

Art. Hã. Os 1\Iilitares reformados, e os Pensionistas Cio Estado, 
nomeados para servjrem qualquer emprego,, o.u 1comrnissão ,nas 
Alfandegas, ou :\lesas de Rendas, terão o direit\) de accumular 
os vencimentos da reforma, ou pensão , com os do novo em
prego, ou commissão. 

§ t:nico. Os Empregados aposentados, porém, de qualquer 1\li
niste•·io, que o forem, não accumularáõ os vencimentos do uovo 
emprego , ou com missão com o da aposentadoria; mas terão 
direito de optar d'entre os dous vencimentos p.êlo !fUe mais con
veniente lhes fõr, ao qual se ad<liCiODaJ'á meta(le do. OUtro. 

Art. 116; Os Empregados das Alfandegas e Mesas de Rendas, 
encarregados de com missões alheias ao ~linisterio da. Fazenda, 
perderão o direito aos vencimentos de seu ~mprego emquanlo 
estiverem no exercício dellas, salvo se forem chamados a des
cmpen_har funcçü(!S gratuitas, ou tiverem opção em vh·tudc 
de Le1. 

AJ·t. 117. Os vencimentos dos Empregados das Alfandcgas c 
Mesas de Rendas, nos casos de substttuição c exercício interino, 
serão regulados na fórma prcscripla pela legislação de Fazenda, 
que em 1denlicas circumstancias vigorar a respeito dos empre
gados do Tllesonro :'iacional {:1:13.) 

. Art. 118. Os acLuacs Praticantes não poderão r.crceber os ven
c•mentos marcados na tabella n.o :1, sem que SCJãO de novo pro
vidos por meio de concurso. 

Art. 119. Aos Vigias se abonaráõ: :1.• os veneimentos marcados 
para os Guardas, quando estiverem em serviço de destacamento; 
2.• uma gratificação quando aprlicados a serviços extraorili-
narios, conforme a qualidade destes. · 

A1·t. 120. Os Empregados das Alfandcgas, qualquer que seja a 
sua classe, os Olliciaes, OBieiaes Inferiores Guardas e Vigias, 
Ofliciacs e indivíduos da equipagem das embarcações do seniço 
das Alfandegas c lllcsas de Rendas, além dos vencimentos mar
cados nos :u·tigos antecedentes, terão direito: 1.0 a'o producto das 
apprehensões que fizerem; 2.• a duas terças partes das multas que 
forem impostas em ,-irtude ele pa1·ticipação ou dili gencia su.1, de
pois que eslas se tomarem inevogaveis, e forem liquidadas e 

(112) ln stru~ões de 2-l de Julho de 1863 art. 10. Ordem A Thesouraria 
de S . Pedro em "n de Agosto de 1863. (Diario O(f<ci a l n.o 216 de 1863) 

(113) Ordem á Thesouraria do Rio Grande do Norte em 5 d e Janeiro de 
1861 .. (Doi.) 

VeJa-se a ordem á Tlwsouraria ele S. Pedro em 28 de SotemhTollo 1863. 
o .n.lem á Thcsouraria de lliato Grostio em 15 de Abril do 1Bll4. {Dia7·io 

Off,c;wt n.o 9:> de 1864.) 
_Ordem ,; Thesouraria do Paraná em 7 de Julho de 186-l. (Diario O{li

c;wl n.o 161 de 186!. ) 
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co.b1·ada.s; cxct!p~o uos casos em que c:q)J'cssameu tc de outro 
modo fo1· detcrmmado t1o p1·cseutc Regul amento'; 3.0 ás ;tjuda · 
de ·c.l!sto, e gr:ntfic:ac,:õcs concedidas ·em VÍI'tlldc da L'lrgislação 
mu·'VJg.,r ~114) . ·· • , " .... , 

J, r: - .,. ~ 

S ecção 7 .a 

Dos emp l'ego~ cujo eJJel'cicio depende , de fiança ou. cattção. 

Ar t. 121. ·Não poderão cntt•a r no cxcl'cil?io de suas l'unct;õcs 
sem prestar liança: (:H5.} 

(ll·l) 1'\'â'o se_/voü,qrh c'ons ide_ ~·ar appre ltensore$, nem denunCiante~; para 
o 11m ele Jlics fica rern pm·ténccnd<i os ol.ij i:lctos a pprehe'n.ditl'os, ós Empre·
~;u u os que e\11 cunipfjmc nfo de ordens forem e lfectuar a ·a r prehensão, c 
os Guardas que no exercício de seu emprego, c sati~fazenclo ao finl para 
•rue rorlio TJOstos a bordo, participarem <i au toridadecornpctentll ha\•erem 
generos e:o:traviatios. Decisão a uma Consulta elo Presidente do Ct-aní 
em 6 de Agosto de 1835. 

l'cja-s~ o .Aiiiso ii ,l.l(q.ndega da ciirte em. 13 de.De"embi'O de lil6;z sobre 
a deC'isiLo que te!le a U7JP7'elumsão de 95 pipas de. v·i uho qfte José •Jwhia-
guer a & C.~ /t a:_vÜ.iO d esp a chado p r;w a 1'CO.'Cpor t a,ção . ., 

mn '1l'ÍI' f.U'de de f.a l diJCiSàO·, O 1!11prehc71SOI' 'nãó SÓ (o·iiconsiderado sem. 
d1irci to ao p1·oducto da appréhensâo, qtte se tez 1·eue-rter a J'cwor dtr. 
Fa~enda Nacional, como .~e marrdo1~ ·reprouar 'nos termos mais peremp
tor ios e energicos o. procedim~nlo de dous Empregados, qtte se pttserãu 
ele accordo pa.ra simularem terem ac.eitaclo ·wnq p eita., com o fim de (q
::er 11w.is certa a apprehensão em favor àe ambos, · sem prejt~i;;o de 
(f lt.alq uei· proctrdi?neuto criini7ial qu.e ?to caso coubesse. 

o chefe da n epartiç<io nunca se póàe · con sidera r apprehensor ou à e
l1Ul\Ciaote para ter chrcilo ao producto cf · appreb ~nsii fl. Ordens <i Thc
sou i·a.ria de s. Pedro em 4 de Setembro ,cift 1855, á lla Dalüa em 1.2 de 
Abril ·de H~61, e<í de Mato Gr.osso em 30 ue Outubro d,e 1862. (A segum.la 
está. .no nol. ) Ai11da mesmo .que' o r.nerc seja i11tcrino . Ordem á Thcsou
raria de Mato Grosso em 16 de Setembro de 1863. 

As multas comminadas aos Offici'acs de Descarga no art. 44.2 § 6." do 
1teglllamellto devem entrar na ·distribuiçiio em favo1· llos Empregados . 
. \.viso á Alfanclega da ':ôJte em 9 de Agosto de 186.2 . . 

u s •E mpregados dQJlüLticlos .tem d irej~q <i d i'< iSitG ,das rnul1as corre;;
[JO ILdcn.tes ao tempo em. que es tirarão eh1 e:xercicio. Or dem á Tliesou
rar ià ele. S. !'edro em 17 ,<le Outubro de 1850,. 

Ycj a-se a ~rdem á 'Ttt esourar(à de S. Pe(fro em 16 de Junho de 18G3. 
\"cja-se o Decreto n . o 3217 de 31 de 'Dezembro de 1863, art. 59. (A lllteffo .) 
A aruiuzonagem em dobi"', de que trAta o a11. 20.LS ·J..o, .niio é ruslri-

!Juida pelos Empregados por ser coasa distiucla das multas, tle 'IUe falia 
o art. 120. Ordem á Thesoura r ia de Mato Grosso em lO de Janeiro ele 
18Gi> . (Dia?'io Ol]icial n.o 15 de 1865.) 

_Qs ~nJP~'!!Kil,Q,QS deYef!!..~S~i ~ui•: <is ~~~ rtes us mu.lLas de fJ ue as mes mas 
ll ouYercm siélo perãouc as. Av1só á Allandega· da Côrte em 8 de .àfaio elo 
1865. (Diar io Oflicial n.o 1~-3 de 1865.) 

( ll:i} Yeja-se a ordem á Theso\lrariade S. Pedro em 5 de Marco de 186~. 
Veja-se a ordem á Thesourana de Pernambuco em 12 de 1'io1•embro 

tlc 1862 1\itado em a nota ao art. 103. 
Os fi adores dos Allmio istradores e Escr ivães Lias l\1esns do Rondas 

1l.cvem nos termos que ass ignaror 1, se obrigar pelos Agen.tes e u,iru
tl iln tes que os tcnl!i10 do subs lttUir por nomoacao Llos rne~mos . lns
trucções .de 2 de Maio Llo 1893. Ordem á Tliesouraria dn Bahia em Hl de 
Outubro ele 1861. 

ordem ti 'fhesouraria lle Pernarubuco em 24 de rtlarço de IB6a. 



:t .• O 'rlu:l oureiro 1la .\Jfandega, o A<lwinistrador, e o Escrivão 
da :Ucsa de Rendas; 

2.0 O Admini ·trador de Capatazias (116); 
3.o Os Admini tradores, c Fieis dos armazens, en lt·epostos, 

depositos e trapiches alfandegaclos (117) . 
§ Uni co. Os F ieis dos T besourciros prcstaráõ fian ça aos Tes

peetivos Tbesoureiros, se estes a exigirem para sua segurança ; 
c esta regra é applicavel aos que forem nomeados J>elo Adm inis
trador das Capalazia para os traballws braçaes das Alfan
dcga (118) . 
. .. \.rl. :122. A fiança llO Tbcsoureiro será ar~i~rada e prestada na 
for~ a da Legislação em vigor .. A elos _Adma11Stt·adores de Capa
taZias e dos seus Ajudantes sera a scgumte: 

§ 1.0 Na Alfan deg-ada Corte: 
Do Administrador . .. . .. . . .. . . .. .. . . . .. ... . . . .. .. :t2 :000SOOO 
Do Ajudante.. .... .. .... . ......... ... .......... . 4:000SOOO 

~ ~-0 • ·as da Bahia c Pernambuco: 
Do .\.dministrador........ . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . 9':0008000 
Do .\judantc .. ..... . . .. . . . . • . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . 3:000$000 

§ 3." r'as do Pa1·á, l\Iaranhão e Rio Grande de S. Pedro do Sul : 
Do Administrador . .... ... .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. • 6: 0008000 
Do Ajudante . . . . .... . ....... . ...... . . . ..... . .... 3:000$000 

~ tl.o .·as demais AlJ'andcgas: 
Do .".dmiui Lrador . . ..... . .. ... . . . .. .. . ... .. .. . . 4:0001;000 

A dos Fiei · e outros responsa>cis et·á arbitrada pelos Inspec
tore das J.lfandcga , conforme as regras prescriplas nos Lermos 
llo arl. .s.o li 3.o (119.) 

)faudou- e quê o Ajudante do In pector da Alfandegado Rio Grande 
110 • ·orle prl' ta :;e fiança por c ·t;tr suiJstiluindo ao mesmo Inspector, 
C(ue accumula a funcções de Thesourciro, c a substituição ir-se pro
longamlo. Ordem ii re pcetiva Thesouraria em 23 de Julho de 1863 . 

Veja-se a ordem ;i Thesouraria da Bahia em 2G de Fe1•ereiro de 1861. 
(Additamento á coUcccczo.} 

A fiança do EscriYão· da Mesa de Rentlas de Manáos é de 6:000$000, c n 
do da de Tabatinga é de 1:0008000. ordem á Thesournria do Amazonas 
em .:H de Janeiro de 186.). 1Diario Of/icialll.o 27 de 1865.) 

(116) Ordem ii Thesouraria do )!aranhão em 1..2 de Fevereiro de 1861. 
(Bol.) 

(117) Veja-se a nota ao art. 122 § .1.o 
. Os Fieis supranumerarios têm os mesmos l'enci menlos que os efl'ec.

tll·os . Aviso a Atfandcga ela COrto em 8 de Fevereiro de 186:?. {.l.n"exo.} 

(ll8) Para nomeação dos Fieis dos Thesou1·eiros é necessaria a 
acquiesccncia do· :fiadore · de te, e no rc pecti\·o termo de fiança não 
fõr comprehenditla esta clausula ; e no raso negath·o, bastará que o 
Jlador assigne a proposta de seu afiançado com a declaração de que 
com ella concorda. A riso i• Alfandoga da Côrte em 4 de Dezembro de 
1862. 

(J J9) Veja-se o A l'iso ii .\tfandega ela Côrte em 25 do Agosto de 1862, 
(Rol.) obre a fiança dos fieis do armazens, c fiscaes dos entrepostos 

e trapiches alfandegados. . 
Os Fi ·caes dos entrepostos e trapiches alfandegados não prest<_!O 

fiança. A Yiso á A.lfandega da Côrte em 13 de Julho de 1863, em correcçao 
ao do ;;?;; de Agosto de 1862 acima mencionado. 

\'eja-so a orctcm <i Thesonraria de Sergipe em 15 de Setembro do 
l8ü~ . (Düwio ontcial n.• 'í de !862.) . . . . 

Quando as fianças rorcm constituídas em ])ens de ratz SUJCtlas a 1m
postos, cte1·e-se jlllltar os conhecimentos elo pagamento dos me.smos. 
Orrlcm ú Thcsowuria ela Bahia em ·1 de Setembro de 18õ:!. 

\"cja-sc a ordem ii Thcsouraria cto ~araniião em 23 de Abril de· t86:J: 
7 
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.1\.rt . 123. A' JHCSt:lção de qnnlr)UCI' fian~a 11as Alfandc;;as pre
cederá habilita ção do fiatlor, ou fiadores, 11a conformidade das 
Leis de Fazenda, ouvidos o Ajudante do In:;pcctor, u Theson
rciro, c os Chefes de Sccc;.ão, os qua es serão rcspons:n-cis, be m 
como o Iuspcctor, pelos pareceres que cmiLlirem, c de libera1;.ões 
que tomarem sobi'C o m·bil.ram cnto e aceiL:t\,'ão das fian ças (1.20) . 

~ 1.• As fianças arbiLI·adas pelo presente I\.cgulamcui.O, ou que 
o fot·em pelos Inspectorcs das Alfandegas, scr:io to111adas nestas 
Repartições por Lermo em livro proprio, e assignadas pelo fiador, 
ou liadorcs. 

§ 2.• I~m lu ga r de fiad or es podcr1io os Inspectores llns AI f:nJ
tlegas :ulmii.Lir que os respousaveis fa ção hypol.heca especial de 
bcus de J'a iz livres c ,desembargados, l]u e Lc uhão ma io r valor 
tjue o da fi ança, ou l.ieposil.o do mesmo valor em moeda, Apoliccs 
da divida vubl ica 011 objcctos de ouro c pral;t, ou pedras preciosas 
ucvidamcutc avaliadas. 

Secção 8.• 

Do Ponto. 

· Art. '12~. Haverá em cada uma das Alf'anucp;as, c i\Icsas el e 
Rendas um livro cham ado -Ponto- no qual os Enl)lre~ados 
ass ignaráõ seus nomes ás hot·as 111arcallas para começa r e limiar 
o- trabalho, St!ndo encerrado e g uardado pe lo I'espectivo Chefe, 
e contada uma faiLa ao que não couJparccct· para assignar du
r;mLe o primeit•o quarto tlc hora, ou qu e se ausentar antes do 
tempo, a fim de se lh e faz er no ordenado o dcscouto co rres
pondente ás que tiver sem motivo jusLilicado (1.21) . 

(120) As mulheres ufio podem ser fiadoras, ainda mes mo renunciando 
o beuellcio do Vclleuno. Ordem á Thesoururia do Par:\ em !/.!l de Se
tembro ele 1858. 

Nas fianças niio se pócle prescindir da jusLifi caçtto :ulminis lrali va 
para prova cln idoneitlatle tia~ mesmas. Ontem ;\ Thesoururia do Pará 
em 19 ciCl Jan eiro li Cl 1S.j9. Dita ü do Ceará em 3 1 de Jane iro lle 18HI. 

Os Empregados afiançados cnn10 interinos tlevem prestar nova fian ça, 
quanrlo forem nemeatlos eO'Clclil·amenlr., pelo l'unclamento ele que 
nquelliJ que se obriga por oulrem lluranl e rorlo Clspaço, 11:10 se obTJ[l'a 
p11ra sempre. Ord em ú Th csourariu elo Paní em .25 de Novembro ll() 
1861. 

( 121) De,·em-se haver por legilintamentc irnp'edidos oa E111 1JJ'egaclos Llc 
Fazenda n os clias de nojo e de gala de casamento, determinados no 
Regimento dCl 29 de Janei ro de 1812, n saber : IJOJ' morte de pais, avós e 
mullleres, oito dias; por obito de tios , irmiios c cunhudoti , Lres dias ; 
por ga la de casamento, oito dias. Ordem á Thesouraria do Pará ·mn!?l de 
Abril de 18·19. 

os cunhados silo unicamente os par entes por affi nidalle, por cujo ob ito 
os Empregados têm clias de nojo. Orclem <\ Thesouraria de Minas em 23 
([ e Oulubro de 185ll. 

os Empregados n;lo se podem ausentar da Heparliç•io sem licença do 
c hcfe. Ordem <\ Thcsouraria ele Goyaz em 28 clc Setembro ele 1855. 

Os QUCl se rcliTarem por doentes, antes de findo o expedientCl, ainda 
r,om liecnç_a, penlem a graliJlcaçiio do dia. Ontem á Thesourariu do Pani 
em !5 de ;,clem_bro cl? 11:!118. ... . . 
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'_ Não serão consideradas justificadas ns faltas provenientes rtc 
serviço de caq;os, ou empregos policiacs, do exercicio de Juir. 
i\Iunici)lal, d e Juiz de l'az, c Vet·cador da Camnra l!Iunicipal, 
c ele pt·isão pot· mot!Yo da Guarda Kacional tJ2'21 . 

. At t. 125 . O JlOUtO dus t;nanlas consis tirá na chamada n que 
!hat·i:\lnentc se procederá de conformidade com os estylos c 
vsos mil i ta rcs (1'.13) • 

C.\PTTCLO Y. 

D.lS .lTTIITnt;IÇiJES E OE''E IIES DOS E1\II'IIF.GADOS . 

Sec~ào -t .• 

J)o llt.;pector da Al/il?ld<'fJO, r Administrador da Mrsa tltJ RPnda .~. 

Arl. 12G. Ao InspcctOJ' !la Alfandega, ou :w Administrador da 
:Ilesa de Rendas, alé m elas aLLrihuições c obriga~ões cspeci:ws 
qnc lhe comprtirem na ftinun do prcseutc Hcgu!amcnto, e da 
Le:;isla<_:ão em Yigor, in cnml.lc (124 : 

O Empregado que !'aliar mais de dous dias seguidos é obrigndo)t apre
sentar attc tatlo lle molcstia. Circular !le 3 de Janeiro de 18GO. 

Sohre llesconto , veJa-se as Circulares rlll 11 lie JanPiro !In 1860, n ~~ 
lle )! aio de 18ll:?, e ortlcm á Thesouraria do Parau;i cnt 5 de Junho de 1863. 

Os Thcsoureiros nitO podem ser clispensnLios do serviço do Jury, es
tando, como está provit lcnciil!lo no nrt. 137 !lo Regulamento, sobre suas 
faltas e impcclimelllos tuomcntnneos. Aviso 1í All'amlcga da Côrte em 10 
lle DczentiH'O ll e l t!GO. (llol .j 

Veja-se 11 Ci rcular do 20 ' c NO\'Cmi.Jro lie ISG3. 
Quundo o nllestalio lic rnolcstia parecer gracio.>o, pódc o Chefe da Rr.

par\içlio tleixnr de aceilal-o, procedcntlo nos termos elo Aviso á l'resi 
tlent·ta de )linas em 1.•> ele Setembro lie 18<13. {.üwexo.l 

Sobre reeur os da- ller.isões dos Chefes, que abonâo ou niio as faltas 
dos Emprcwulos, vrja-se ll ordem ú Thesouraria da l'arahyi.Ja em 11:l !lu 
Dezembro de 11:l10. 

(1:'!2) Veja-se a ordem á Thrsouraria do Manmhiio em 27 de AIJril de 
1863. Circular de ~o lle Novembro ele 1863. 

Nos termo· do .\ viso á Di rcrtoria Geral de Contabilidade em :n de 
Junho de 100.1, e lia onll·m <i Thesouraria de Pernambuco em 15 de Julho 
do mesmo anno, sfto justificnveis a faltas que der o Empregado por ter 
estntlo ser"imlo de Presidente ou mr.mbro das Mesas Parul'ltiar.s. Cir
culal'll c 12 de Uezembro ele 11lli-l. (Diario Ofllt:iaL n.u 2 llc ISU:i.) Veja-so n 
Orcl<'lll ;i Th CSCJUI'Hl'i ll da lluhia ent 29 liC Julho de IBG:i. {Dim·io 0//!cial 
n." 180 de 1865.) 

(H3\ SoiJre a revista ele mostra da força dos Guanlas c equipagem das 
emhah·açõcs a cargo das Alftmdcgas, Yeja-sc n Cin·ularde ao de Outuhro 
de 1860. 

(121) A r~speilo ele di\·crgenrias entre o Jnspcclor da .~lfandPga de Al
hnqucrquc t' os COllllltantlnntns do Corpo tl e Artillt<ll'ia e <In Esta~:iio 
Nava l nlli existen tes, veja-se o A viso ;\ i'rc ti idcncin de lllnlo tõrosso em 
o \." llr Ahtrço de 1 8t\~. (llol.) 
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. §· t.• Diri~lr, inspeccionar e fisca lis:ü: todo o despacho, expe
diente, esc•·•ptm·açao c serviço da sua Re[Jartição; providenciando 
de modo que tudo se faça e corra conforme o detm·minado na 
Legis lação e Ot·dens em vigot·. 

§ 2. 0 Promovet· c fiscalis:u· a al"l'ecadação dos direitos c rendas 
publicas a ca1·go da sua Rcpat·tiçfio, de modo qu e sejão d evida 
e integt·alrnente satisfeitos, e sua importancia r ecolhida aos res
pectivos cofl·es . 

§ 3.0 Visitar a miuclo os ann:ur.ens, de [los i tos , en Lt·cpostos , 
trapiches alfandegados, rue as, cslaçõe , ancoradouro , rcgis
tt·os, portos, docas, pontes c cáes sujeitos á sua dirccção, ou 
inspecção (125). 

§ 4.0 Assistir, sempt·e qtLC fôt· possível, e em hora não espe
rada, ao despacho c conferencia das mm·cadol'ias, e a qualquct· 
outt·o serviço rl e esct·ipluração, ou contabilidade; mandando 
corrigir, ou reform ar o que não estivc t· nos devidos tcnnos ou 
proceder aos exames ele conferencia que julgat· convenientes.' 

§ /i. 0 Assistir· em hora iucet·ta, ou occa ião inespera-da, :tos 
inveotal'ios e balanços a que se es tiver procedendo nos :uma
zcns, dcpositos enu·cpostos c tt·apichcs alfanclcgallos, Selllprc 
f[ttc a boa fisc:t lisação elas rendas publicas o exigi r, ou lhe t'1i 1' 
possível. 

§ 6.0 Hirigir, supcl'i ntcnder e fiscalisar o serviço c policia do 
porto, ancot·adout·os c docas, promovendo o cxacto cumpri
mento dos Regulamentos rcsperti\'OS, e rcprescutando so!JJ'C 
seu melhoramento c execução , na parte qu e não fõr de sna 
competcncia, ás respeeLivas Auto1·idades supet·iot·cs , ou l'Cfllti
sitanllo das que lhe forem iguacs, confOI'111C o jul gar com·c
nientc (126). 

§ 7.• Dirigil·, inspcccionar e flscalisa1' o serviço dos Gn::m las, 
e velar sobre a boa OI'Clcm, economia c disciplina elas J'Cspec
Livas Companhias, ou Secções de Companhia, c bem ass im das 
e mbarcaçoes c gentes elo mar a cargo de sua Repa rti ~ão; 

Ao Inspector ela Alfandega, c outros Agen tes fiscnes, quando fóra da 
séde do Juizo do Feitos, forem ;is aucliencias promove r os inlercssl's 
da Fazenda Publica, ·compete o lugar de .ignarlo aos ncL;·o nondos . . \,.i os 
ao Ministerio da Justiça c lt Direcloria Gm·nl das Ronrlns Ptli.Jlicas em Jj 
de 1\laio de 1862. (O p1··imeiro está no n ol.) .· 

.Alterados pelo Av~so do HI·inisterio clct JttSit cet a.o da F\~;;en clet em 15 ele 
setemb?'O de l8G5. {Diwrio Oflicietln.o 2 16 d e f8li5. ) 

o Jnspector da Alfnndega, ainda nas condições supra, mio e tá sujeito 
ás autoriuucles jucliciarias. Ordem á Thcsoural'ia do Piauhy em 31 de 
Janeiro ele 1863. 

o rnspect•lr da Alfandcga nüo póde ser Agente nscnl tl c rendas pro
vinciaes, Ordem á Thesournl'ia da Parahyba em IG ele i\laio ele 1861. 
{D·ial'io Ofll,cial n.o 117 de 18Gol.) 

(125) o Inspectqr deve.l'l\ ro11dar os ancoradouros, poclcndo Lambem in
cumbir disto, qua.nclo JUlqar convenJCntc, qunlquer dos Empr gados, 
mas não elos muito subuttemos, que possa dar oecasião a conllictos 
ct 'onde resulte quebra do res peito e subontinaçiio qne elevem os de me~ 
noraos de maior categoria. Ordem ã Thesourarin do .\1 aranhito em 19 ele 
Setembro de 1850. 

(L'JG) A autoridade do In spector ela ,~JI'andcga não é limitml:J ao l'Ccinto 
desta; extenctc-sc a qualquer Jug'!r lóra da mesm<\, em que os Empl'C
gaclos tenhúo ll.e exer~er seus of!J.~IOS, ~omo ancoradourqs c barcos met·
cantes, emquanto esuvcrr;m SUJeitos ;o_guarda e Jlscnhsaçao da AIJnn
dega. Ordem il'l'hcsournna elo Alnmnhao em 16 de Setembro de lB:iO. 
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f~zcndo cum1wil• c L0J'n:mdo etfuctivos os Regulamen tos em 
Vl"Or (127). 
~ S.o Vigiar que os E mpregados seus suhalLemos cumprão 

exa_ctamentc os seus deveres, procedendo na fórma da 1,cgis
laçag em vigor contra os qu e se mostrarem ontissos, ncgll
ãcntes, c que tiverem mito co nlpOrtamento; punindo-os 11a l'<irma 

o att. 128, semlo r csponsavcl pelas faltas c dclictos dellcs, e 
llamnos resultantes, caso os uão faça punir estando dentro de 
sua alç.ada, ou não tlc conta do facto á Autoridade superior. 

No caso de clcsobeelicnc ia, on ele qualquer outro t1cli cLO, t·.om 
ccrtitlrto elo Continuo, mnnt.lará autoar os l~mp1·egados delin
qu ~ntes ; remettendo o auto que se I:wrar, com os documentos 
e mf'ormações necessarias, ao .Tuiz competente, para lhes 
m~1ml::n· formar a culpa, na fúrma do Cod igo do Processo Cri
mmal (1 28) . 
. § IJ.o Promover a execução elas Ordens e Instrucções que lh e 
I orem LnmsmiUidas sobre a a!Tecatlação, administração e ser viço 
da Repartição, vigianclo que ell as se cumprão unil'orme e cxac
tamente. 

~ 10. Tomar conhecimento semanalmen te do estado elos 
corres, e faz er cll'ec ti vas as Ord ens sob re a r emessa dos lli
n h ei l'O~ que nelles cxistil'em á Rep:1rLição competente. 

§ 11 . rarlicipa1· a cxistencia de va,gas nos lugares da llep:-tl'tição, 
rcmcttcn llo ao mesmo passo as ncccssa rias informações sob1·e 
os l~ mpregados qu~ jul gar dignos de prccnchcl-as . . 

~ 12. 11:1zc1· org::nHsaJ· os mappas dos gcncros exportados c llll
poJ·taclos, rrue entrarem para eotreposLo, ou transitarem, assim 
como os de navegação, co nform e os modelos dados ; remeLLen
do-os ú Autoridade SU])CI'ior nas épocas tlcLel'minadas com as 
observações que ll1c suggcri1·em os in~cresses do Estado, do 
Commc1·cio, e da lndustria Nacional . 

§ 1.3 . Dar immcdiatamentc parte ú Au ~OJ'illade superior d e 
cruaestlUCr occa iTcncias cxtraordin:1rias, <tue inLeresscrn ao 
sct·viço da Repartição ('12\l). · 

~ 1/l .. Ex:uninar se os passa po1· tes, man ifestos c mais doc u
mcutos, que os CommandalHl's cl:1s embarc~ç õl's on vehiculos 

(l2í ) A escnla do serv iço t.l os GtJarLh1S pcl'lcncc no Connn~n cl nntc, ·ncando 
ln!cn·anJcntu prohibi cla n cleB ig uaçGo ele Guardas pura ser viço c.crto e 
pcrJuancni c, sa lva :1 cl isposi <;i<o ris nTI. 3G. Para este fim o Jnspect.or, on 
t;um·cl a-Mór , cn1 '' irlnclc elas in sl rnr.çües c orLicnB que r ccel.lcl ·, mnrcarit 
o numero ele Officinos in l'cri oJ'es c Guardas para o serviço tliari o ele ron
Cias, Ll eti lilCill liCillus e outros unli narios c cxlraonlin ar ios. Circular ele ~O 
ele Novembro de 1860, a rt. 2.u (,cnnea:a). 

( l :IS) Compete ao· rn speclm: obriga r 03 seu s suborclin ncl os a cumprir n~ 
ordens que lhes clcr. Avi~o à Alfondcgu llu Côrle em 2-1 ele Dezembro 
ele l 83G. 

Rcgnlamenlo ele:;{) el e Dezembro de 183'7. 
A n~o •i All'under'u dtt Cól·lc cn1 1r. de Junho el e 1SG3.- (nr:a!i·io 01/icial 

n.o lliG ele 1803.) -

. (129) Veja-se a ordem ú Thr.som·arin ela Bahia em 18 de Abril c! JBG3. 
Cilada em a 11ota•uo~art. 1·1 § 1. " 

O naurrng i 1 e co íit,rniJantlo, pela naturcr.a dessas ocr.mTcncins, aiTec
tanclo muito de perto os in tl'rcsses do commercio e ela Fa""cncla, rlevcm 
ser co mnmn Jcaclos it repart.i çao s u pm·ior, a fim lle que c. ta vossa talli 
IJem tomar as cautelas c provitlell(~ins que JiàO caibtLO na alçaria· rl a 
lj.ll'ancl ega. Ordelll i'l. 'l'hesoum ria da nahia em 2-lde Onlubro ele 18G3 
'111 fi.nr. ( D'Wff'I·O nf7!.cw l n.n ~G~ d e 1863.) 



õc con1tucçiío, são obr·ig:ulos :t :~prcsenl:ll', se :~chão nn devida 
fór·m:t, l:mç:tntlo ncllcs o seu - VL LO-, s:t l\'o todavia o disposto 
nn al'l. 4!!7 \\ 2.•; c par·ticipando á nirectoria Gcr·al das !lendas 
Publicns quars os Consules, ou Empr·cg-allos que llcixi11·iw lle 
c uruprir· a Lcg is laç::lo r·es pecliva , quando nos mes mos documentos 
cueuntr:ll' alguma irreg ularidade. 

~ tií. Del'erir jm·am cuto aos Empr·cgados sem. subordinados, e 
a tluacsqucr o u tras pessoas, nos casos c pela fórma pt·c c ripta 11:1 
Legis lação em vigor. 

~ 16. Conceder prorogação de fr:mqu ia , nos Lermos c pelo 
motlo mnr·cado no pr·cscn te t\ ·:;ulamcu LO. 

~ LI. Conhecei' c julgnt· os casos d e dc:scarninlJO, contrabando 
ou apprch c nsõcs ; for· ma r· os processos t'CSJ)C ·th·os, c ru·occtlc r· na 
l'órma da Lei c outr·a os cxtr·:niadorcs. 

~ ·JS. Jm)>Õl' multas aos in!'r:lclor·c lia Leg-islação, ou dos Regu
lamentos em 'i;;ur·, c JH'OIIIOH't' a s ua liltUilhu_:iio, c cft'ccti\'a 
coiH·auça j L30) . 

~ 1!l. Encerr:u· tliariamcntc u Ponto dos E mJ>t·cgarlos, c r·e
meLtct• a uot:1 respectiva i1 Oirc1:1oria de ConLabi ida !I c· ua Ctirte. 
r~ á 'l'h c~OLII':H'ia llc Fazenda na Provincias, 110 priu c ipio dr ca da 
m ez, para 11 11 e os E urpr·cgados pussf\o pcr·cPbr•i' . •us Yt·uci
JIIcntos (131). 

· 20. Diri~il' ao ,\rir.isLt'O tia Fazenda, onlinariamcntc no prin
cipio tlc carla !>eiiH'Str·e, c c:~.tr·aol'{Jina l·iamculc uns épocas em 
que esLt' u dett;r·uriJJ:u· iuftll'lli:H; :io r·t•scn·:ula tio pr·occdimcntn 
r·ivi l c mo1·al de :OI' li S ~uhol'(lin:ulos, s ua inLclligencia c C:t[la c irladc 
}li'Oiission:d, assitlnidadc, ac tividatle c :r.r·lo a hem dos inlt•r·cssrs 
da l'azcnda {132) . 

§ 2L Dio.;LI'illtlir· o serviço dos Olliciacs de Uc · car·ga, c das 
COIII'crcucias dos m:HJif'cstos nssign:1r o cxp dicnlc, c ruhricat' 
Lodos o documentos, ou p:1pcis cuja aullicnllcidadc lhe COII IJII'tir, 
ou se Ltll'nnr· ncccs a ria I L33) . 

{lao) Os Jnspcrtorc,; dns Thcsournr·ins pndrm allil ia r· n~ nml1:1s rruc 
fnl'Pill impn~lns pPln" dns ,\llamlr>gti S. 01'11!'111 ;i Tli!'SOllJ'/II'in do Alnrn
nlo;'tu n111 26 ll t• Abril tlr> IR.i ll . 
O~ III~P<'rtnrcs rias All'nn!IP;ps c Atlminislmtlorcs tlns 1\Josn~ tk Hr•mln~ 

pnrl f'riou, ltnvr·oHio jnsLos lll lli i i'OS, n I'OfJIICI'inwnto rle parte no prazo rlc 
:JO tliu>< , nlliviat· OH inl'o·adnrr·s dm; nwllas llllflOStn s llt>nlt'n !la alcmln 
dan!lu ln;::-o r·nnla do' <;na tl r l'is ;õo no ~lin oslrn tia Filt.rnrln, IHI Gtlrlp' 
e aos lns pcclnt'P.' IIns Thcsounrrini, nus Províncias. Vcr· r,.lo n.o :J1d 
ri!' 31 th' J)pz,•mbro ti 18li:3 art. 50. 

(1 31) Est;~ nnla é o nllc, la ti o mcn:-ml IJUC' serve parn o pngnn1cnlo d os 
enqH·cgatlos , umla lr'IHIO s r mrlllilnlr disposiçito o·mn oR e .x trnrto ~ dos 
pontns ~~'ig i t l ns pclns onlru .~ tlc :H !lc: OnluhJ'n de lll:ll !' 2G " " llf'VPI"c•irn 
tio ll:!:l';. Ord l'll l 11 'l'hrHnnrnria 1111 P<tr:th~· ha rlll 2G tfp Fl'\'!'1'1'11'11 tlr> IR!Ol. 

E' f'<il'il cnnriliru· rslt• l) 1!1 rom o '1'11' sr• aclln rU~)IOS/n llfi S nrden .~ d e 
R rll' Jcw ciru e ~o rl t• Abl'il d t• l t!r. l . •· it" rl"~ no pri, cipiu 1111 110111 rtn 
,,.,_ IM, twtrim J se sr n ll rndrr rf ol•sr' l'l' ll!"li U r:n sert•uda rí prim •·ircr 
ela s ri i tas ordens. 

(13:1) F.><lP p~rn gr:a_pho , tendo .~ icln nllrmtlo prlns !n~lrurçtir:-; elo L" 1ln 
Outuhro rir 1800, for mslniiPit'cHin pPia Cr rrulat· ti (' ~ clr .Jnneiro llr lRn:r. 
01'111' 111 t\ ThPS<HII'!Irin tln llnhin nrssa datn . 

Nas illl'orma(.'•il' s os I II RJWclorPs niin !h ' tll'n' rn l't'fcr•ir ;í ,; 11 niPrior. ·~ . 
ma., rr•prlil -ól ,., C]uandn n;1n fli'I 'C'Jio RL' r aiiPra!las. t:irrulnr !' Ol'dPIII 
l'il nclas . 

. l :J:J' \' f'j a-"r a n nl:1 Pn nrl. 1~!1 S ;;_11 
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~ 22. Mauuat· fazct· em casos tu·gent.cs, ou cxLt·aol'llinarios, os 
pequenos coH ccrtos e reparos que exi girem o cdific io e armazcos 
pcrtencen tes á llc t1:u·t.ição , ou sob sua aclminis traçito, c bem 
ass im as pontes; damlo logo conta á Hepart icão superior, para 
tjne sej a approvado o seu procedimento . 

§ 23. l~ azer remessa dos balaH <; os, Tabclla s do orç-:~m cnlo e 
;\lappas uas épocas marcadas, scgu11do as ortlcns c modelos que 
lll cs forem transmittidos. 

~ 21-. Hemell.c r, no principio tl c cntl a scmrs trc, ao i\l inis lt'O 
da J?azcmla, um relatori o do es tad o <la n cparti c:ão, de seu pes
soal , do valor da importação, oxportação, c rt~cx portação, da 
r enda :ll'rccaclad a no semcs tt·c anter io t·, co m observação sobre 
o procedim ento tlos E nt(1rcgados, as ca nsas que iutluirito pa ra 
o t1taior on menor t•cncliment.o c dt'spczas, c llc t,utl o quanto 
houver occotTido a res peito da execução t.la Ta rifa c dos 
Hcgulamentos (134). . 

~ 2n. Conceder, II OS te rm os do presente n egul amcnto, licenças 
a Ne~odan tcs, ou a outras quaesquer pessoas para irem a bonlo 
d e c:mb~rcações qu e perman ecerem nas dócas, ou ancorad ouros, 
ou suj eitas a jurisdieção Ji s9al, c para YisiL:t , ou en trada nos 
eu trepos tos, annazcns, <l cpostLos c trapi ches al f'a ud cgados. 

~ 2li . Mandar fe char as esco tilhas das cmbarca<;: ües t[UC es ti
verem nos ancqradouros qua ndo o tul p;ar conveniente. 

~ 27. Propor , de accord o co m o C:~ pitão do Porto, onde cxis lír 
1:reado es te cntprcgo, a reforma ou alt.eraçr\0 do Regul amento do 
P orto, sempre qu e a cxpcl'icncia indi car sua necessidade, sub
m ett cudo-a á apJll'OVação elo Governo I mperial. 
. ~ 28. Conceder Ji cen t;: a para a <l csc:w~a, dispensa ndo al gum as 
lonuali:Iades, c até mesmo a apresentação do manifes to, ús cm
barcaçoes qu e Lrasportarcm colonos, tropa , c presos, ou cuj a 
carg:1. em grande parte. ou no todo IÕJ' de nnim acs vivos; ou ás 
fJ .uc cut ca:sos urgen tes,· e nos term os dos Regul :uu eutos saui ta
l 'IOS f'ot·em indicadas pelas Au tor idades COillJ1C tcn tcs. 

§ 2!1. l'crmillir , nos casos em qu e a samlc publi ca o exi gir, c á 
rCtJui::; ição das Autoridades competentes, qu e as embarca~·õcs 
au cot·ent , c pct·mancç~\0 l'óra elo ancor:u.lotH'O, em luga r esco
lhido t>at·a es te lim, com as necessari as caulclns liscaes . 

~ 30. Dcs igt?ar os E mprcgaclos, ou OHi ciacs para a confe rencia 
das mercadonns em todos us casos em qu e c ta deva ter Ju g:t t·. 

~ 31. Julgar , á Yi~ l.a dos docum en tos cxllibidos, a perda elas 
ca u ç-õe~, ou sua r es titui ção, ou a cob ran ça, ou :w nul lnção tl as 
l e tras respec tivas, nos casos em que pelos Regul amen tos 11scaes 
ta cs cau çoes se prcs t. :~rem. 

3 32. AdmitLir, na fónna elo ar t. 7:J(J , á matt·i cul a dos As
Si>j nantcs, m edia n te as cautelas ex igid as pelo pt·cscu tc Hcf(u
la mcnto, os Comm crciant.es que, por seus h averes , id oneidade 
e fi an{~:l que pres tarem, es li vc t·c tn na. circumstan cias de goza r 
deste p ri v il e~ i o. 

§ 33. ,\[andar riseat' da ma lricu l:\ o Assignanl.c impontual ; 
o que ft\ r suspeito dtl l'ra ll(l c, ou nclla l'ór achado; o que~ houve r 
fallido, on muclntlo de coudi ~:<i o c es tado ; e bcnt ass ittt o tJu c 
for , OU tiver s itiO COIIllCillll:ldO ]10 l"CI'ill1 eS CO ntra :1 propr iedade, 
e llC banca r o ta. 

it:H) o ntens lts T ll c~oura ri as ll o Pnrnnü c ~ . Pcllro em ;:; llC i\Juio l i C 
ltlthl. (Boi.) 

.\ l'iso <i Alfantlcgn da Corte rm 10 llc )lu i o de 1801. (Boi. ) 



- ;jü-

§ 31 . .:llamlat· anlllluciar por Edilncs puhli r os o con~umo das 
ute t· c~ttlorias c gencros :tb:lll(lonatlos, ou dclllOI'ados nos arma
zcns c ucpositos da All'andcga, nos c uLrepo!iLos, clcpositos, c 
trapiches alfandegados, aléua elos wazos lixaclos uo pt·cscnlc 
llcgu lamen Lo. 

§ 3(). l'romover a anccada~·ão, c o aprovcilamcnLo dos sal
v:ldos, na f'órma do Codigo Commcrcial c seus rcspccliYos Hej.\'u
l:uucnLos ; pod endo delegar o se rviço respectivo a J~mpregados 
de s ua confiança. 

~ 36. A(jrniLtit· dC\)OSfLO de mercadol'ias em arm:lZens c lt·a
pichcs aiJ'atHicgaclos, ou em e11 Lt'l'posLns. 

~ 37. Conhece•· c dec idir com brevidade as l'CClamações tlns 
p:Írtes contra o pt·ocedimeuto c cxigcncias dos ElllJll'Cg:ulos, c 
~I S l]UCStÕCS UllffiÍl iÍStraLiY:.\S que Se SUSCiln rem : 1. 0

, llO IJI'O CCSSO 
dos <l<Jspacltos, conferencias de nt ct·cado1·i :1s, sua classifica~~ão, 
:u;scmelhação c qualificação; 2.", sobt•e dan1no e :warias <las 
m e rcadorias; 3.0 solJ rc a inlr:lligeucin , c applica l.(ftO das J,c is 
C Regu lamentOS Jciscacs, OU de f[UalqUCI' OULra ll:ttllrC,.;a; ÍIJLl'l'
poudo ou J'acu!L:nHlo os recursos t[u e no caso eouhcrcm, c 1':1-
zctHio-os seguir se us Lerwos co to a celerid:tdc pos:;ive l (13o). 

~ 38. HeLcrmillat· o serviço ot·dinario, ou cxtraorcl iuario das 
n:ucas de Vigia, <lanclo aos seus colll mandantes as precisas 
ÍIISLl'IICÇ'ÚCS Jl ~H' :l O JJom ![CSCil tpe nho das COIIIlllÍSSÕes <le que 
OS CIIC:lJT('<>:H'. 

~ 30. JlisLr ihuir os Ellllli'Cfl':ldos pelas !li!J'cr nLos Secções (~ 
sct·vir·os, courormc sua ic OH Ci<la<lc, ou eapacicl:ulc \ll'Ofissio ual, 
de :H~c01·do co m os interesses fi scaes (136). 

§ líO. llland:u· Ctlllt)H'Íl' as Cartas l't·ecaLnrias Rogatorias, t•:
peclidas por quaesqucr AULOI'iflacles, nos 1:;1sos em que esLe pro
cedimento dcv:1. lf'l ' Ju g:1.r, conforme os art.s . 208 c scguiuLcs 
do presente f\Cgulam elJLO ('137) . 

§ 4 1. l' l'cud cr c faz e r prender qttaCSIJUCl' iiHlivitluos que Cs li
Ye t·em nas circumsl.:wcias m:ucadas rw los a rLs . 200,207 c nwi:; 
dispo:.içi>cs do presente HegulamcnLo (J38). 

~ '12. l'crmiLLir, mctlianLc as cautela~ que julgar ncccssal'ias, 
a cii'SC~ll'ga, ou emba rque de mcrcatlorias de l'acil exame c fi s
cn lis ll;ão, l'óra do respectivo ancoraduul'O, em qualquer J1011 Lt•, 
ou lugar pruprio p:1ra curj.\'a, on dcscal'ga, mas sempl'o ao al
ca nce da fiscalisaçl'io <la All'andc"a. 

, t3.í ) \"cjn-sc a ordem ;\ Tlt cSOll t'nt·in rio Par;í r 111 ~G tl c Fcl'crciro llc 
li:!G2. 

Avi so (t A lt'and"gn !In Ctlrl<' e11t 12 tio Julho <.lo 18G2. 
Vrja-Sf' a onlrtn i'1 Tltr:::ournt in dr H. Pedro 0111 Ui do :\raio !li' lRG:J. 
n,,-c dcf'i!lir ll H flliPt;ltiC'~ nin<ln f{ PC scjiio nxtT<Icnlt~s ;\sua ulçmla t'OIIl 

rrrurso parn o T IH•sonro c Thrsournrias. A viso <I JIJI'an<lrga ria Côrt'c em 
1 de Jnnriro de 186;j . (Diario ofl[cial n.o J:J el e 18G.j, ) 

(V:lfi ) Vrj lH!f' n Ol'{lcm <i Th o::~ ournri<t do Pm·nnit c111 :J tlo Julho du 1863, 
eilaclu fl lll n noln ao nrl . 3G. 

(1:37) Yl',ja- ::;e 1luos rorlarin:; ú Alfnnllcgtt lia Côrlc em '2~ rlr Janeiro 
rlc JH3R . 

Vrojn- ~t· 11 onll'm i\ Thrs'>umrio rio Pari't rm 11 1\r Fr1·creiro ilr 181\1. 

( l:.JR ) Hcgulamcnlo rir 20 il" Df'zcmhro tle UllH. 
-vrja-se a on!f'lll ü Thosonrariu do Marnuhtio Clll 10 11 0 SrtcntiJ!'O llc 

18:í0, cilmlu em n nnla ao $ G.n 
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, § 4.3. ReguLH' o mot.lo da desc~rga, c:~..ame, tlt'JWSito e conre
l'encta da bagagem dos passagetros (139). 

§ 4~. Suspender temporariamente o Administrador de qual
quer entreposto particular, deposito, armazem, ou trapiche 
alfandegado, ou cassar-lhe provisoriamente a autorisação, nos 
casos mat·caclos pelo presente Regulamento, c sempre que se 
verificar fraude, ou abusos eontnwios á tiscalisação (140). 

§ 4iS. Mandar despachar livres de dirciLos o objecto desti
nados aos membJ'OS elo Corpo Diplomatico, na fónna elo art. 512 §s 7. 0 , s.u c 9.o do DCCJ'CLO n. 0 2022 de 11 de Novembro de 181S7, 
ou que gozarem de isenção de· direitos em virtude da Tarila, 
de Lei, ou do presente Regulamento. 

§ 46. Conceder a isenção da ancoragem, conforme o Cap. 
s.o do 'l'iL. 5. 0 elo presente Regulamento, e art. 26 do Decreto 
n. o 2168 do 1. o de Maio de 18i:í8. 

~ 47. De empenhar as funcções conferidas pelo Cocligo Com
mercial, pelo Decreto n.• 2168 elo 1.o ele l\laio ele 18i.i8, e por 
quaesqncr outras disposições posteriores. 

§ 48. Participar diariamente qual a importancia da renda 
anccaclalla, os pagamentos feitos, c saldo ào dia antecedente, 
ao l\linistro da Fazenda na Cõrtc, c ás Thcsout·al'ias nas Pro
vincias, quantlo a All'anclega, ou i\Iesa de !lendas estiver col
locada no mesmo, ou em lugar proximo da séde dessa Re
partição, 

§ 4\l. Promover a repressão do contrabando no juizo com
lletente, quando 11ão lhe competir o julgamento ; podendo 
autorisar os Empregados apprehensorcs ou interessados a que 
assistão aos diversos termos do processo (141). 

~ 50. Nornca1· peritos para orgauisação da Pauta Semanal dos 
preç~s dos gencros de exportaçl\o. . 

§ 51. Conhecer das reclamações sobre o pre:;os lesl\'OS àa 
Pauta Semanal. 

§ iS2. Aut!Jenticar os manifestos e CCJ'tid5cs dos navios que 
sahircm para quacsquer portos, com c:ll'~a, ou em lastro, c 
(los que, tcntlo entrado, tiverem ou não descarregado, ou re
cebido car~a . 

~ o3. Arbitrar as fi:mç.as, c aceitar os liatlores nos casos de 
sua compctencia. 

~ IS~. Promover a matJ'icula das embarcações, c ela gente elo 
mar nos portos em que não houver Cnpitão elo Porto ou seu 
Dele~ado. 

§ 55. Bxpedir os passapOJ'I.cs das embarcações, observada a 
disposiçào ela Lei n .o 581 de 4 de Setembro· de iS:JO (U2). 

§ 56. l'romover e activar o lançamento e arrecadação das 
rendas internas, que estiverem a c:wgo da All'andegn, ou !Ilesa 
de Renclas, nos termos tla Legislação em vigor. 

(139) Veja-se o Decreto n .o 3133 rle 5 ele Abril de J8G5, e Instrucçõcs d•~ 
8 de Junho elo mesmo auno. (,tn:nercos) 

(HO) Veja-se a ordem ú Thesouraria da Bahia em 25 d l'eYerciro de 
1864., citaria em a nota ao art . 121. 

(l •Ll) Yoju-sc o Aviso ao Minislerio da .Tustiça em •.t de Abril de 1862. 
(Boi.) 

(14.'l) Yoja - se o art. 4G9 C' compP!cntc nofa . 
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~ 57. Appt·ovar os conlracLos dos Guardas , c dos individuas 
da c<rttipagcm das embarcações do serviço das Alfandcgas, uc
mitLil-os, e punil-os na fôrma elos arts . 46, IJ1 c Gli. , · c mais 
disposições do prescnl.c llegu lamcnLo. 

§ ISS . Despedir os operarias c serventes das Capatazias ('143) . 
~ 59. Velat· na consct·vação da ordem c policia da Repar

tição, fazeudo que os Empregados se mantcnhão na orbila de 
suas obrigações, se respeitem c prestem ol)ct\icucia aos seus 
superiores (lti1). 

~ 60. Prcsidit' aos leilões, ou dc1r g :w esta aLLl'ibuição a um 
Empt·cgado de sua conll::mç.a. 

~ 61. convoca1· os Chefes uc Secção, confcrcncim· com 
elles, com o Guarda-l\lúr c com os Conl"crcntcs sobre o melhor 
andamento c dirccção dos negocias a cat·go das mesmas Secções. 

Estas conferencias ücvcráõ Ler lugar pelo m enos uma vez 
por mcz. 

§ 62. Mamlar fazer pelo Porteiro c á vista rlos pedidos das 
respectivas Secções, c do Administrado!' das Cap:lLaúas, a compra 
dos objectos precisos para o !respectivo scrvi~o c expediente . 

~ 63. Rubricar tollos os documentos de dcs pcza. 
§ M. O desempenho de quacsqucr onLras aLLribui çõcs c ohl'i

gaçõcs impos tas pelo presente H.el?ulamcn Lo. 
Art. 127. O 1 nspcctor, quatHlo Jul gar conveniente, pollcrá 

delegar, ]1ara Jlm cspcclal, al gumas das funcçõcs acima mar
·callas ao seu Ajudante, ou a qualqucl· outro EmLH'C~Fl(lo de 
sua con flança (1'iiSJ. 

Art. 128. Ao IllSpcctor compe te igualmente punit• ns falLas 
dos seus subordinados não comprchendidas nas disposições 
dos arts . l:ít e 98, ~~ 1.0 c 2. 0 , com as seguintes penas : 

1.• RCJH'ch cnsão vcrbnl, ou por csc ripto. 
2.• Suspensão até quinze dias, com perda de todos os ven

cimentos, on simplesmente com a lhs g rnl.ificaçõc.s, porccu-
tagcnt e mcL:1d c do ot·dcuado ('ltí(i). · 

3.• ~J ulta de 'L08000 :1té 200SOOO \H7) . 

(J.1:J1 VC'jn-sc o arl. 18G . 

(BJ) nrgulan~enlo fi e 21J tlc lJc zcmhro Li a 1837. 

_(1 45) j':s1e nrt.igo, na parl c t•on r rrn rn!c a qun) I[U CI' " mprC'gado, rt.nc 
n ao llrJ n o A;utlantc el o Jns pr t·t or, rc lcrc-st: <l tlulcgncrw pnra JJUI 
especia l el e nl ~umas das fun cçó!' · en tl lll!' l'<ulas n n a11 . J ~G !'111 r n$O 
urgcnt.c ou ex trnorcli nan o, ou quanllO o iJ cm do scr r iço publico a~s itU 
O CXI~ II' . 

Fir.110 exccplua<las fi ns <lisposições elo art. 127 as aUriiJuiçôes 111Cn: 
cionudas no art. 126 !iiS\ ]1), 11 , la, J.> n 18, 20, 22, .~ · 1 , 28, :m, at u 33,aü, 
37, 39 n. 43, ~.v1 n 48, 50, :>1, 53. r,r,, fi7, rH n 03, c nquell ns t'UJO r'\'"rol·~·~ ~to 
Importar onlc nacao de t.l c!> pc.w, dclibcrnçiw ou proYicle ncia el cflntln'a 
e corrcspon dencia ofli ci11l com a auloriclncl c su/Jei.·ior, otl ro m os Chefe!! 
de outras Rr pa r!i çõcs. Decreto n .o 3217 de 3 ll c Dczcmht·o ele 1863 art. 
65 e pa ragrajJio o UJtieo. 

(1·161 Desta su spcn sao não ha recurso. Ord em <í TII csolu·aria do i\Ia-
ranhüo em ID de Setembro do 1830 . · 

Os Jns peclorcs el as Atfuml ogus cslüo nulorisnrlos a s uspcmter 08 
Empregados que .no r xercirio qc seus empregos lh es dirigirrm infqr: 
mações dcsr os po1losas, ou prntJ rar C' m onlros nr·tos semelh antes d l' 111 
s ubord inaçüo. Aviso a Alfa nd l'ga ela Curte r Circular em 11 de l'C I'e
rei ro li e 1860 . { O Av iso cstl\ no Boi. ) 

Esta Sltspcnscio é p or l.i dias na t urm a elo nrgulamen/o. 

(H 7) AYi$0 n Alfnno l rgn ti a CArlc em 10 ll c o utubro rl P 18(11 in (i/l C. 
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Sccc:ão 2.a. 

Do Aj ttclantc elo I nspcctol'. 

At·t. -L2:>. Ao Ajudante elo Inspcctor , além das a LLribuiçõe&. 
qtt~ exercer corno Chefe da Secção do expediente e do at·
cln vo, compete (J.48) : 

§ 1.0 S ubstituir o rnspcctor em todos os casos de impedi
~:~ento repentino, ou ausencia temporaria, ou moment::mca, na 
Jorma elo art. 88 ~ 1.0 
· § 2. 0 Inspcccionar c üsca lisar, sob as imm cdi a tas orden s do 
Insp.c2tor, todo o expediente, cscripturação, c serviço da nc
parttçao, e assistir, cruando fõr conve-niente, a quaesquer actos, 
c processos da llcscarga, exames, vistorias, peso, medição, 
despacho, conrm·cncias, embarque, e sahida das mercadorias . 

§ 3_._0 ~escmp~nhar todo c qualquer ser viço, que por delegação 
lhe tur Lusumb1do pelo seu Chore. 

~ tl .. o Pr ontOI'Cr c activar a conferenCia dos m~nifes tos pelos 
Escripturarios, c Hscalisa r o se tt trabalh o, ou exame, de modo 
que se faça em boa e devida fórma, e com a maioT celeridade 
)lOSSivcl. 

~ l:í.o Fazer a escala do serviço elos Officiaes de Descar ga (149). 
§ 6 .o RetJrcseutar, O LL propõ r ao Inspecto r o que lh e parecer 

accrtatlo para o bom andamento dos ncgocios conceTnen Les á. 
Alfandega, Sl1 a escriptu ração c serviço • 
. § 7 ." As&ig·nar, tlepois tle subscrip tas pelo Chefe da respcc

L!va Secção, ou pelo OJiic ial que servir d.e Ar c hivista, as ccr
Ltelõcs que forem pcditlas sobre o que não o!ferccer inCOlJI'C
nicnLe (tiiO). 

(HS) O Ajudante elo Tnspcctor nfto pódc ser Agente Fisca l de Rendas 
Pro1·i•wiucs. Ordem á Thetiouraria da l'urahyba em 1G ele Maio de 18G•L 
(Dia:rio O/licial n.o 111 i.le 186•!.) 

(WJ) sob as orctens do Inspec to1·. A rl. 12.6 § 21. . 

(150) As certidões pagüo 1 ,~000 por lauda, nlém ela busca, que é de· 
200 rs . por anno, uuncu se cobrando llla is ele 18000; HúO se conta , po
rém, o anno em que rôe passada a certidüo, nom o dn dulu do tiLtllO de 
que f(\ r cxtt·uhitln. Tnbell<l ele 19 de Ab ri l de 18M, mandaela observar pela 
Circular de •1 de Julho ele 1836. (Tab. w vtwxa.) 

Niio se de"e cobrar de busca mais do que a quantia marcada nessa 
talJelln. Ordem á Thesourariulla Parahyba em 28 de Novembro tle 1859. 

Deve-se olJscn•ar o Hegimento dus custas tlc 3 ele Março de 1855, 
quanto ao numero ele linhas c de lelras que devem conter us certidões. 
Circular ele 19 ele 1•everei ro tle 1861. 

Deve-se cobrar a busca na serie ele livros que se examina, e não por 
anuo ·, de muneira que nito se cobre por cadn livro indistinctamente. 
Ordcnt ü Thcsotunriu elo Parunii em 10 de Março de 1861. (Dol. com a 
tlata de 20 ele ~larço). Ontem tl Thcsouraria do Maranhfto em 13 de Se
tembro ele 1861. . 

Veja-se a Circular ele 17 ele Fevereiro de 1862, sobre a busca q,ue se 
lleve cobrar quando a celtidiio se refere a livros clislinctos, como tolhas 
ele pagamentos, registros, assentamentos, ele. 

Veja-se 11 Circular etc· 9 ele Abri l ele 1863. . , . 
A Circular n.o 31 ele 21 ele Pevereiro ele 18·1'1 não ó npp licavel as ccrft

Llõos, quo poli em ser concccl iclas ou nogaclas, eonforme as conven;ç_mHt~· 
•lo son•iço. A l' iso (t Alfanclega tla Côrtc em 26 li c_ ctcmbro do 18o '· 
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§ 8.• AcLivar os Ll'Ubalh os das Secç.õcs, c o seniço d<~ S des
cargas e das conferencias . 

§ 9.• P romover a exec ução das Le is, n.cgula mcn tos, l nsLru c
çõcs e Ordens da Autorid ade fi sca l co mpc l,cnl c. 

§ 10 . Advcrti1· aos Empregados de suas faltas, c da rJ con La 
rlell as ao Insper lor. 

Disposírõcs comnmns ans Chefes de Sccçü·n. 

A1·L. 130. Aos Chefes de Sccç1io compete em gera l : 
§ 1 .• Dirigir , na conformidade do presente RPgul::Hncnto, c 

ordens do Inspector , e sob a inspecçào c llscal1snção de scn 
Aj udante, o serviço a ca rgo da respcct ivn 1'crçiio. 

§ 2. 0 Activar o exped iente a cargo da Secção, c velar sobre 
a boa ma rcha c ordem do scniço. 

~ 3. 0 Distribu i1· o serviço pelos rest1ectivos Empregarlos, c 
vigiar que estes não se distra ião ele seus traba lhos, c os des
empenhem com perfeição. 

§ 4.• Advc r til' c r ep1·chendcr os selJS subordinados nas faltas 
leves f(U C eommcttcrcm , c dar p3 r Lc ao InSJJector (las que possão 
prejucltcar o serviço, ou q11 e Jorem contraria ' ,1 d isciplina e 
po licia da Repartição. 

§ 5." Convocar ext1·aordinariamente os Empregados <la res
pectiva Secç.ão, que forem precisos pan1 qualquct· serv iço ur·
gentc, precedendo nutol'isaçao do lnspector, 

§ 6.• Propri r e r cpr'esenta J' o que f'õr conveniente para o bom 
:mdamento do serviço da Sccçao. 

§ 7 .• Desempenhar co ujunctamcnte com os 1."" Escriplurarios 
os t1·abalhos que lhes forem commcLLillos . 

~ s .o Examinn1· c inspeccionar todos os trabalhos a car'IW 
(las Mesas, c dos Emt1r·eg-ados respectivos, c corrigir todos os 
tlcfcitos nu er ros que netlcs encoutra1·em. 

§ 9.• Fiscalisnr o imposto do sc ll o, e quaesquer 1:1xns a que 
eslivcrr;n~. sujeitos os pa pcis, c ncgocios que cotTCI em pela 
E\eparLJçao. 

~ iO. Fazer ohscrvar os n.egulamenlos, Instrncções c OJ•dens, 
(fnc forem relativas no serviço a seu cargo, e em gcr·al as I.eís 
c e Fazenda, na pa1·tc fJIIC lhes compeLir. 

§ H. Dar o seu pnrecrr snhre o arbitramento c aceitarão 
das fianças. ' 

Sceçiio 4,a 

JJo Clw(c da t." Secçclo. 

ArL. i3J. Ao Chefe da :1.• Sccç[LO, além elas aLtri bu içõcs con
feridas p~ lp _pre~e11Le ~eg ul amento,_compcte CSllecia lmcnte: 

§ f.o Drngu· 1 mspeçc10nar, fiscall.sar c ns~istiJ' a miucto, c 
semp1·c que for posstv:el, em ho1·a rnespel'ada, ao serviço de 
carga, dçscarga, recelmneuto, e cmharque das mercadoJ'ias nas 
docas, caes, e pontes; tloclcndo extJ·a~r~li nat'iamcnt.c delegar a 
Emprcg<ldos dr. s1w con hança o excrcJCJO destas ftmcçôcs em 



certos c determinados lugat·es, quando uma ou outra vez o ~1ão 
possa fazer por si mesmo, ou es ttvcr occupado em outro servtço. 

§ 2. 0 l'aLcr Lomat· com toda a clareza e inrlividuaçào , nas 
conferencias da descarga c cmbarrptc, os ou meros marcas, 
conLramarca · dos volumes, a quanjtlaclc c qua lidade dos gc
net•os a g ranel, c que em calla um dell es se l::m ce a nota ela 
épot:a de sua e utrada p:ll'a o arm:nem a qu e ftir des tinado, com 
o nome das embarcações que os Livct·cm LranspOt'Lado. 

§ 3.• Inspccciona r c fiscalisar o serv iço das Capataz ias, e dos 
armazens, !Jromovcndo a boa gua rda, art·umaçao e conservação 
das mercal ol'ias, e activando o Allminislrador, seus Ajudantes, 
Fieis, e mais Empregados e opcrarios no desempenho de suas 
ob t• igações . 

§ t;.o Dirigir c fiscalis:w a cscrip t.ut·ação das folhas de des
carga, elos livros llos armazcns, e do da entrada e sahida dos 
volumes das mercadorias, e toda c qualquer outra a cargo da 
Secção das Capatazias. 

~ i:i.• Ass istir e presidi r a t.otlos os exames c Yistorias a que, 
adminisLI·aLiva ou judicialmente, se proccrlc r nas mcrl'adorias 
em descarga, balclear;ão, ou em clepos iLo, na Alfan dcga, ou 
fóra clella; mandando lavrar, quanclo Laos dil igencias forem 
adu1inistra tiv:as, os competentes termos, que serão por ellc 
rub l'icaclos . -

~ 6.0 Todo o exped iente relativo : 1.0 ao deposito, guarda c 
sahida de mcJ•eadorias; 2." aos armazcns da Alfa nclega, eJ~
Lrepostos, e trapiches alfandegados, sua iospecçào, e fis calt
saçiio do respectivo serviço, e escripLuraçào ; 3.o á cxpor,ação, 
ou reexportação c em barque, ou saltida dos generos, c mcrca
dor i:ls despachadas. 

§ 7.• JlemeLLer á Secção do expediente, em tempo, todos os 
papeis relativos á conferencia dos manifestos llos navios. 

~ccção s.a 

Do Clw(c ela. 2." Secção. 

Art. 132. Ao Chefe da 2 ." Secção, além das obrigações que 
ll~ e são conferidas pelo IH'CSCnLc Hcgulamento, compete espc
ctalmente: 

§ 1. 0 Mandar que se calculem os direitos, taxas, c armaze
na~e ns a qne as mercadori as em despacho estão sujeitas; r ever 
e fazer t'ever os mesmos cal cu! os. 

§ 2.0 D i t·i ~ ir , inspecciona1·, e fi sca lisa r a escripLnra ção a cargo 
c1as respecttvas 1\Iesas, ou dos Empregados dclla cncanegaclos, 
de sorte que ande se mpre em dia, e se faça de um modo claro, 
conforme os modelos app1·ovados . 

~ 3.o Rever por si mesmo as con tas, as ferias, c documentos 
de pagamen tos. 

§ 4.0 Apromptar, c faz er aprompLar, nas épocas marcad~s, 
os balanços, ba lancetes, e as Tabcllas do orç.amcuto da rccmta 
e tlespeza ela Repartição (151). 

(151) No orc.amenlo rleve-se citHr n legislaçiio respectiva na parte ooctn
cert:leu\e á reeeila. Aviso ú Alfanclega clu Córte em 13 de Dezembro e 
1860. Ctrcuhtr aos ~fi nistc rios. (Boi.) 
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§ 1).0 Vcrif1c::u· diariamente , no fim do expediente, a receita 
c clespcza ctrcctuada, c fazc1· deUa c:uga ao Tlicsoureiro uo 
livro respectivo. 

§ 6. 0 Assistir, como claviculario, ú abertura, c encerro tlas 
casas fortes, e dos corres da Repartição. 

§ 7.° Fazer csc1·ipLura1·, e conservm· em dia as contas col'!'entes. 
dos Assignan tes pelo dcbiLo c credito de seus bilh etes, letras, 
c responsabilidade: faz endo extrabir no fim de cada mcz um 
balanço para ser presente ao Inspcctor, e vcl ando cru c os cre-
ditas abertos a cacla um não sejáo excedidos. · 

§ 8. 0 lnquerir, c da1· parte ao. Inspec~or do cstaclo de segu
ra11ça ele quacsquer rcspunsave1s ela AUandega, c de seus lia
dores. 

Secção 6 ." 

Do Chefe clcL 3.• Secção . 

. Art. 133. Compete especialmente ao Chefe da 3.• Secção, além 
das obrigações que lhe são impostas pelo p1·escatc Regula
mento: 

§ 1.o Rever, c fazer rever todos os despachos, e guias de 
receita, depois ele effcctuada a entracla ou pas-amento dos res
pectivos direitos, e renda, instituindo tllD m1nucioso exame , 
não só em relação ás operações arithmeticas, e que contiverem 
reducção de pesos, ou medidas, dcducçã.o ou abatimento, mas 
tambem no tocante á veracidade das assignaturas, e ao preen
chimento das formalidades exigidas pelo Reg-ulamento; parti
cipando ao Inspcctor cru3 esquer fallas que encontrar, a fim de 
ser indernnisada a Fazenda Publica (1.521. 

§ 2.o Organisar a estatística commcrcia l na. fórma dos mo
delos a]lprovados, de mouo qLLC no principio de c::u.la semana 
se conheça o movimento da Alt'a1Hlega, ou l\Iesa de Rendas 
em relnç~io: f. o á enLradn, e sabida de embarcações; 2.• á im
portancia, ou valor das mercadorias despachadas para co!lsu
mo, por via de reexportação, e baldeação, ou exportadas, com 
distincção ae sua ]Jl'OCedencia, OU cleSLlllO (1.53) . 

~ 3.• Dar balanço, nas épocas que J 'orem marcadas pe~o pr,e
sente RcgularneuLo, ou po1· lastru cçoes e onlens do l\1u1istro 
da J?azenda, aos arma.zcns , depositas internos e externos da.. 
Alfandcga, entrepostos, e trapiches alfanderrados. 

§ 4. 0 Tomar contas aos AllminiSLI'adores aos entrepostos, de
positas, e trapiches ali~lndcgados, ao Administrador das Capa
tazias, e aos l<' ieís dos armazens, e a quaesqucr outros respon
savcis da mesma qualidade. 

{152] Veja-se o Decreto n.• 3217 de 31 de Dezembro de 18G3, art . 69. 

(153) Estes mappas estatísticos não substituem ou dispensao os an
nuaes que se organisiio em virtude d\') orclcns an teriores, as quaes ficiio 
em vigor, emquanto uiio forem expedidos ~1ovos moclelos. Circular ele 
H de Novembro de 1860 . (Doi.) 

Instrucções do t.o ele Outubro de 1860, art. 12. (,tnnexas.) 
Veja-se o Aviso ao Conselheiro Galvüo, quando em comrnissfto na Al

fandeg-a de Permlmbuco, ele 17 de }'cyer·eiro ele l 8G2. (Bol.) 
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Secção .,,a 
Do Chc{c dct !1..• Sccçcio. 

Art. 131. Ao Chefe tla 4.• Secção, além das demais obrigações 
q~1 e lhe são impostas pelo presente n.cgulamenLo, compeLe espe
Ctalmente: 

§ i.• T t·azet· em dia: 1.• a correspondencia do InspccLor, e 
seu r egistro · 2.• 0 assentamento on matricula de todo o pes
sgal ; 3.• o i~vcnLario de Lodos os bens, e do material do ser
Vtço; 4: .• a escriptul'ação dos conLI·actos, dos termos d~ res
Ponsabilidade das obrio-ações fianças, cauções e deposttos, e 
~c quaesquer' termos en netos' em que intervenf1a o InspecLor; 
"·" e~u geral Lodo o expediente a cargo do lnspector, e das 
Secçoes (1iS4). . . _ 

§ 2.o Desi"'n:n o Empre"'ado que deve servtr de Escnvao dos 
}wo.cessos administrativos "e dos leilões; e inspeccio11ar e fis
cahsar diariamente o sefviço e escripturação, promovendo o 
seu prompto andamento. . 

§ a.• A guanl a de Lodos os papeis de na tureza confidencH\1 
ou reservada. 

§ 4.• A direcção, guarda, c fiscalisação do Archivo. 

f 
~ o.• Fazer .pass::n· 'com pr~stcza as cei't.idõcs, _c as licenç~s que 

orem requeridas e concedtdas, as quaes serao authent1cadas 
Pelo respectivo Inspector, ou Administrador tillo) . 
. § 6.° Colligir e encademar em separado ~s Leis, De.creto.s, 
Re!l'ulam entos, Insn·ucções, Ordens, e Dec1sões relat1vas as 
Alfa~de,gas1 e Mesas de Rendas, pertencentes a cada anJ?O. _ 

~ ':" rouo o expediente : 1.•, elo lançamento, c fiscahsaçao 
dos .1mp_9stos internos, a cargo da Repal'tição, na fórma !la 
Leg1slaçao respecLi\'a ; 2.•, da matricula da gente do mar,~nos 
portos em que não houver Ca]lit!io do Porto, ou seu-Delegado; 
3.o, do despacho m_ariLimo. 

&cção s.a 

Do T hasourciro. 

Art. 131J. Ao Thesoureiro compeLe : 
§ 1.• A nomeação de seus Pieis c pre JlOStos, na fórma do 

art. 66, ~ 2. • (1o6). 

{154) Sobre o que de1•e conter o assentamento, ou matricula do pes
soal, I'CJa- se a ordem á Thesouraria elo Maranhão em 26 de Fevereiro de l8Gl. 

_os termos que se assignarem pam sutisfaç;1o ele quaesqucr obriga
çiçtes, deYem ser co ntados llela maneira estabelecidu na Ord. Liv. 3.0 

t
1 _ulo 13, como a respetto tio scllo explicou a ordem n.• 79 de 1,1 de Se
embro de 18•.1-L Circular de 17 de Fevereiro de 1862. 

{155) Veja-se a nota ao art. 129 § 7.o 

ll5G) Veja-se a nota ao art. 121 paragrapho unico . 
Os F.tets podem ser demitlidos pelo rnspector independente de 

requenmento dos Thesoureiros. No caso de suspensão ou imped i
mento clqs mesmos, os Thesoureiros são obrigados a nomear quem 
0~ subst1tua interinamente, sujeitando a nomeaçflo á approvação 
~~~ l~res1 iclencia ela ]Jrovincia. Ordem it Thesourarin ele Pernambuco 

v c e Outubro ele JBGO. 
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§ 2.• O recebimento, e guarda ue todos os valores per!eu
centes á Fazenda Publica, ou depositados nos cofres a seu 
ca rgo, na fó rma do prese.Jte Regulamento . 

~ 3.• A entrega de qu:\csquer quantias, em l'irtucie de Ordem 
da r espectiva A.uior ic!ade:: , e na fórllla do an. 28. 

~ 4.• Remetter nu fim d v cada semana os dinheiros aneca
nados, na C6 : e ao Thesouro i" acional, e nas Proviacias as 
Thesourarias, estando estas situadas uo rucsmo lugar em que 
estiver a Alfan dega, ou illesa ele Rendas, e nas demais J>ro
Yincia~ nas épocas ma1·cadas pela Thesouraria, com nppro
''açào do ftiinisLru ela Fazenda (:157) . 

~ 5 .0 Inte,.vir com o seu. parecer, pelo qual será r esponsa
veÍ, na admissão dos Ass ignantes, c no arbitramento c acei
ta ção ele ttuaesquer fian ças . 

A I·t. 136. O Thesoureiro é solidariamente r esponsavel p elos 
a c tos de seu Fiel, ou preposto. 

Do Fiel do 1'hesot~reiro . 

Art. 137. Ao Fiel do Thesoureiro compete : 
~ 1.• Sub.;Lihuir o Tb esouteir9 nos seus impedimentos, ou 

faltas momeutan eas, ou r epentmas. 
§ 2." Coadjuvar o Tbesoureim e m todos os seus trabalhos 

ou setvi ço a seu cargo (1581. 
§ 3.• Desempeubar as obrigações ([O Thesoureiro em todos 

os actos de rece bim en to, pagamento, r emessa , ou entrega de 
dinheiros, quando por es~c lh e forem taes f1mcções d e le
gadas (1119) . 

Dos Escriptumrios (tôO) . 

Art. i38. Os Escr iptm·arios formão uma só classe, a que 
incumbe : 

(157) Veja-se o .A. viso á Alfanelega da Gôrte em 10 ele. Dezembro 
de 1860. (Bol. ) 

Vej a-se a Orelem á Thesouraria ele S. Pedro em 1'1 ele Setembro 
de 1862. 

{158) .A.,•iso a Alfaudega da Côrle em 10 Dezembro de 1860. (Bol. ) 

(159) os Fieis dos Thesour'?iros podem assignar çonhecimeulos e 
quitação do receb1mento ele 1mpostos, em bora esteJãO presentes os 
mesmos Thesoureiros. Orclem á Thesouraria da Bahia em 16 de 
Agosto de 1860. 

{160) os lugares de Escripturarios qu e Tagarem na Alfandega da 
Côrte, não serão pTeenchldOs alé que por lei seja fixado o seu 
numero . Lei n.• ll17 de 9 de Setembro ele 1862 nri.. 17 . (Esta dis
posicão porém foi revogada. 21e/a Lei ?1.• 1~-15 de 28 de .mnho 
de [SG5 art. 7.• § 9.•) 
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§ Lo Desempenhar com zelo, diligencia, exactidão, asseio' 
~ Pderfeição todos os trabalhos de escripturação e contabili

a e , que lbes forem distribllidos, ou ordenados J>elo Ins
pector, ou por quem suas vezes tizer, e pelo Chefe a Secção E que pertencerem ; e satisfazer ás r!3quisições do~ _!lemais 
JI!Prega~los, que versarem sobre serv1ço da Repart1çao que 

na o esteJa corumettido a outt·o . 
§ 2.o Velar que os papeis sujeHos a seu exame, ou que 

1orrão por suas mãos, estejão em devida ordem, e revestiilos 
1 as formalidades exigidas pela Legislação em vigor. 

§ '!_.o Preencher com zelo, inteireza e diligencia as com
nnssoes extraordinarias em que forem empregados. 

§ 4.o Velar na guarda dos livros e J>apeis a seu ca1:go, e 
~·e.sponder por elles durante ó tempo em que estiverem su
Jeitos ao seu exame. 

§ õ.o Expõr, e dar contas a seus respectivos Chefes de 
todas as duvidas que offerecerem os negocias, documentos 
e papeis a seu cargo, de quaesquer vícios que uestes cncon
trharem, e dos abusos contrarias á boa ordem do serviço, que 
c egarem ao seu conhecimento . . 

§ 6. o Guardar inviolavel segredo, não só sobr·e todos os 
~egocios Teservados de que se trataT na respectiva Repar
ttçao, ainda ~uanclo não estejão delles incumbidos, como de 
tudo que nella constai' ·sobre qualquer assumpto que po~· _sua 
naturez~ o exigir, ou sobre quaesquer despa~hos, decisoe~, 
ou proVIdencias emquanto não forem expedtdos i ou publi
cados, assim dentro da Repar tição, c.omo fóra de Ia . · 

Secção f. f. .• 

Dos P1·a.ticwntes e Sup1'anwmeJ'a:I'ÍOR. 

Art. 139. A.os Praticantes, e Supranumerarios cumpre : 
§ 1.° Coadjuvai· os Empregados nos seus trabalhos, confor

me o serviço a que forem applicados. 
§ _2.o Desempenhar com zelo, diligencia e inteireza as obri

gaçoes ~ue lhe.s forem impostas, e qualquer serviço de que 
forem mcumb1dos. 

Seeçilo f.~-· 

Dos Otficiaes de Descm·ga .. 

Art. 140. Os Officiaes de Descarga têm por obrigação : 
§ 1.? Proceder á descarga, emba1·que, e conducção das met·

cadorias nas horas marcadas pelos Regulamentos, Instrucções, 
ou Ordens t•elativas a este serviço. 

§ 2.o Observar no sei'Viço da descarga, e embarque a ordem 
marcada no Regu lamento, e Instrucções que receberem . 
. § 3. 0 Tomar nota dos volumes que se descal'l'egarem, ou car-

1 cga1·em, mencionanclo suas marcas, cont,.~mar<!as· P- num r ·os, 
)ara de conformidade com esta., se orgar.isare u as lis tas de 
c escargas e proceder-se clepois á sua conferencia. 

\I 
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!§ 4.Q Dar parte de quaesquer volumes que estlvet·ern arrom
bados, ou com indícios de terem si(IO abettos, ou de estnrem 
avariados, ou em mao estado; c de tJuaesquer occurrenclas que 
puderem interessar a fiscalisação . 

§ ;s. o Respondet· por quaesquer mercadorias que conduzirem. 
§ 6. 0 lndemnisar toda; as perdas que as Capal.3zias, ou os 

corres da Alfandega sofl'rerem por não darem parte das avarias, 
ou ruína e quebras dos volumes, ou mercadorias, e pot· quaes
quer faltas ou omissões na confer·encia de descat·ga . 

S~cçi\o ·I 3 . • 

Dos Fi.çcaes dos Pnl t•epostoo, Cll'nta :st'llS , P t7·apichcs alj'anciegados . 

Art. 141. Os Fiscaes dos entrepostos, armazens, dcpositos c 
u·aplches alfandegados fiscalisaráõ as entradas c sahidas dos 
generos sujeitos a quaesquer dlreiLOs e im postos q_ue se ar re
cadarem para o Estado, cumprindo as determinaçoes do Ins
pector, c observando as InstJ·ucções e Ordens que forem t·ela
tivas a este set·viço, c especialmente o Cap. 4.0 do Til. 3.0 deste 
Regulamento. 

Sec-:i\o t.4 .• 

Dos Co1t{ererttes em gel'al (1.61). 

Art. 1.42. Aos Confet·entes, além das demais obrigações que 
lhes são impostas pelo presente Rcgulatuento, iu cumbc : 

~ 1.° Fazer a Pauta Semannl <los prec)OS dos gcneros elo 
patz (162). 

§ 2.o ConLat·, qualificar , e class ifi ca~· as mercadorirs suj eitas 
a despacho, verificar c calculat· seu peso, quantid:1de, medida 
c tara ; fazer abrir os vo lumes constantes do despacho, e 
conferil· com ellc os seus numeros, marcas, c conlramarcas, 
e as mercadorias nos casos marcados pelo presente Regula
mento. 

~ 3. 0 Servir de peritos, sendo para este fim dcvillamcnLc no
meados, em qunesquer exames, e vistorias a cJue administra-

( 161) Os lugat~es de C0nfcrcntes. QU!J vagarem nn Alrandcga da Ccjrlc' 
não scriío prov1dos até que por lc1 SOJa fixado o seu numc1·o. Lei n.o 1177 
de 9 de Setembro tle 1862, art. 17 . (Estadisposicào po1·ém [oi revoqadtt 
·pela. Lei 11.0 12<15 de 28 de .!unho de 1865, art. 7.o S o.o ' · 

0 .62) O s~rviço da organisaçào .ela pauta., conrcrcncia nas portas de' 
sah1da, arb1~nunento, examç de ob~cctos , CUJO despacho li 1•re se requc1:, 
c outras de 1gual 1mporwncw, sera encõJ ITCgado de prefcrencia aos pl'i· 
meiros Conferentes . Decreto n.o 3217 de :n de De7.c mbro tio 1803,_1ll't. (!6. 
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tivamente se proceder sobre quaesquer mercadorias, ou objectos, 
e em quaesquer outros casos marcados pelo Regulamento, ou 
que occorrcrem (163) . 

§ 4. 0 Representar sobre a neeessidarle de quaesquer medidas 
tendentes á boa fiscalisaç.ão das rendas, c mcllJOJ'amento do 
processo dos despachos e serviço da Alfandega, e a exlirpação 
dos abusos que se houverem iutl'Oduzido no mesmo serviço. 
ou administ1·ação. · 

§ :S.o Propôr o que julgarem acertado sobre o melhoramento 
da Ta1·ifa; indicando: 1.0 os artigos cuja avaliação fôr inexacta , 
ou prejudicial á Fazenda Nacional, ou. ao Commercio; 2. 0 as 
mercadorias que devem ser ta1·ifadas com taxa fixa; 3 .o os vícios 
na Tabclla das taras, e nas disposições relativas aos abatimentos 
de qualquer naLureza . 

;; (;.o Impugnar os preços das mercadorias sujeitas a direitos 
act valorcm, mdicaudo no mesmo aclo o verdadeiro preço, para 
proceder , segundo as disposições relativas, ao despacho poT 
factura. 

§ 7.o Indicar os arLigos a que <levem ser assemelhadas as 
mercadorias nfto contempladas na Tarifa. 

§ 8.0 Dar seu parecer sobre quaesquer materias a respeito das 
quaes forem ouvi(los. 

§ 9.0 Veriücat· quaesquer excessos, ou faltas encontradas nos 
volumes uespachados. 

§ 10. Desempenha r as obrigações elo lugar de SLereomet1'a, 
logo que para isso se ache111 habilitados. 

Secção :1 ;>.a 

lJo Stcreometra, e sctts Ajnrlantcs (164) . 

Art. 143. Ao SLereomctra compete: 
1.o Vel'ifical·, e determinar: 1.0 a capacidade dos cascos, 

c vazilhame de qualquer qualidade; 2.0 a quantidade dos liquidos 
que elles contém ; a.o o gráo de densidade dos liquidos alco
holicos (!Gõl . 

~ 2. 0 Verificar quaesq,ucr medidas (!C extensão, ou de profun
<liaade, conforme lhe tór ordenado: 

~ 3.0 !\lc<lir as embarcações para o calculo dos <lireitos l'CS
(lCCtivos. 

§ 4. 0 Vet·ifiçar as circumstaucias nccessrrias para a matricula 
das embarcações. 

(163) O serviço de exame e vistoria será encarregado de preferoncia 
aos primeiros conferentes. Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863. 
art. 66. 

( 164) os Stereometras nilo podem prestar-se ao serviço dos particu
lares . . Circular ás Thcsourarins de s. Pedro, Dahia, Maranlliio c Pará em 
18 de Abril ele 1859. 

(165) Segundo deduz-se evidentemente deste arligo, o Sle!·eomelra é o 
. ver~adeiro conferente !los liquidos que se despacbi1o. Ordem ;i Tbe ou
rana elo ~fi•r~nhiin em 11 rl .. Feverr.tro ele 18tll. 
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A1·L. iM. Aos AjullauLCs do SLereomelra coulj)eLe : 
§ 1 ." Substituir ~ Ste1·eomet1:a em Lodos os seus imperli

ment. s, ou ausenCias Lemporar1as. 
~ 2." Empregar-se cumulativamente com o S Le1·eometra e 

os Confet·entes no set•viço que a estes cvmpete (166) . 

Sec-;ão f 6.• 

Do Administ1'adol' das Ca7Jata:zias, e seus A..j'udcmtos (16• 

ArL. 14o. Ao Administrador das Capatazias, sob a inspecçâo 
d.o Chefe dn respectiva Secção, compete: 

§ 1. 0 Dirigir o serviço das Capatazias, vigiar e fiscalisal' o 
comportamento de seus suhordinados, clespedinclo os de sua 
nomeação logo <rue se Lornat·em suspeitos, ou pouco di I i gen
tes, e dando pat·te ao seu Chefe de todas as faHas que fo1·eru 
por elles commeLLidas, para serem punidos, conforme sua 
gravidade (168). 

§ 2.o Dirigir, e fiscalisar o ser_viço d;. descarga _ incumbido 
aos OJlCI'arios e serventes, e Clllclar na conservaçao , e segu
rança dos guindastes armazens, telhados, canos, e pavimento 
do edificio da Al fandega e seus armazens; dando immediaLa
mente parte ao seu Cbefe do que encontrar· anuinado e em 
máo estado, e requerendo os concertos e reparos que forem 
necessarios, a fim de evitar sinistros e avarias nas mercado
rias depositadas (169). 

§ a.o Conservar sempre limpos os annazens, cochias, casas 
do expediente, pateos, e dependencias do edificio, e da Re
partição (170). 

§ 4.o Receber todos os volumes que descarregarem nas 
pontes e cáes, fazel-os conferir, e desigoat·, de accordo com 
o Chefe da respectiva Secção, o armazem onde devem ser 
depositados. 

~ 1:1,° Fqzer remover, conduzir, e arrumar os volumes! de 
modo que a entrada de uns não embarace a prmnpta sa 1ida 
de outros. 

§ 6. 0 Designar os o-perarios que devem conferir as merca
dorias, ou empregar-se nos demais serviços ; admittindo o 

(166) Recommendou-se a observancia deste paragrapho. CircuJar 
ele 25 de Fevereiro d(;< 1861. 

(167) Veja-se a Ordem á Thesouraria do Piaully em 5 de Novemi.Jro 
de 1861. ( Bol. l 

(168) veja-se a Ordem i.l Thesouraria da Bahia em 9 de Abril tle 
1864 citada em a nota ao art. 186. 

(169) Veja-se o Aviso á Alfanclega da Côrte em 10 ele Outubro 
de 1864 citado em a nota ao art. 128 n .o a. 

(170) A remoção do lixo ó da COIDJJetencia das capatazias. Aviso 
<í Alfandega da Côrle em 12 ele Junho de 18Ga. ( »·iario Of!i,ciat n.o 
106 ele 1863. ) 
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numero ueccssario pat·a o prompto expcdieutc 'tias CalJala
zi~s •. conforme a~ ordens do seu respectivo Chefe, ~ podendo 
extgn· delles as ftanças que lhe parecerem necessanas para a 
sua segurança. 

~ 7.° Comparecer com os <.pet·arios e serventes á hora em 
qu~ ~e lleve abr\t' ~ porta da Repartição, a cujo acl.o ~cvera 
asststu·, para prmctptar logo o Lraballlo do seu cxJJcdtmllc; 
distribuindo-os de modo que findo este estcjão recolliuos aos 
1·espectivos armazeus todos os volumes que c tiverem llcs
canegado nesse clia, sob pen~: de pagar a multa rle 1$000 
por cada um que fõr encon trado no cáes ou ponte depois de 
findar o mesmo expediente. 

§ 8.° Fechar com o Porteiro as portas llo edificio na hora 
competente, depois de dar busca e reconhecer cruc 'llcntro tlellc 
não existe pessoa alguma . 

~ 9.0 l?azcr a chamada de todo os operarias e serventes, aute · 
e depois de findar o tmballto do CX.]Jediente, c quando fõr con
veniente, revistando-os na sua entrada ou s~lhid.:t, c sempre que 
o julgar nccessario. 

li li<í. lnspeccionar os armazcns, marcar o numero dos ope
rarias necessario para o serviço de cada um dellcs, os quacs 
serão da escolha dos respectivos Fieis (art. 147 !i \1. 0). 

Art. 146. O Ajudante do Administrador o coadjuvãrit cn1 
tudo que fõt' de sua competcncia e obrigação, segundo as ins
trucções e orclens que delle receber, tanto verbaes, como por 
escripto (171). 

Secção ~.,..a 

Dos Fieis do:; Arma.::ens. 

Art. H7. Os llieis dos armaz.eus são oiJrigadus: 
§ i.o A receber todos os volumes que pelo Admiuislratlur elas 

Capatazia !'orem designados para os armazens que estiverem 
sob sua guarda. 

~ 2. 0 A lançar lliariamente, com promptidão e cl:weza, em 
seu livro, os numeras, marcas, conlramarcas, c qualidade dos 
volumes, com declaração do uia, mcz c anuo, numero da lista 
da descarga, nome clo navio que os conduzia, c po•·to de sua 
proeedencta. 

§ 3.• A d:u· parte ao seu respectivo Chefe, c ao AdminislT~Hlor 
das Capatazias, da falta dos volumes, que, tendo siclo designados 
para seu armazem, não liver recebido neutro do prazo de 24 
hot·as, depois da sua descarga, sob pena· de 1·csponder ]JOr taes 
faHas, se, passado aquelle pt·azo, não se acharem semelhan t.es 
rolumes t•ecolhidos ao armazcm a seu cargo (172) .. 

(171) O$ Ajudantes do Administmclor uns Capatazi.as ç~istenles ao 
l~mpo da execu~ilo do novo negulamento não prcCIS\Jrao de novgs 
11tu1os para conLmunrem a servir. Orclem (L Thesourarm elo r,ofarnnhtto 
<'m ll de li' c vereirJJ c1 c 1B6l. (Boi. ) · 

( 17~) A ,·iso it Alfandega dn Córle om 10 de outuuro ele 186::?. (Dia rio 
omctal n.o ~5 de 1862. ) 



-10-

§ 4.0 A fazer arrumar os I'Oiumes em boa ordem, com se
}Jaração dos que tiverem a mesma m:wca, c destes os que per
tencerem a cada navio, com os numeTos e marcas para fóra. de 
modo que se possão ver facilmente; observ~mdo as disposições 
do Cap. 4. 0 do 'fit. 3.0 , na parte r elativa aos armazens, sua 
policia, atTumação, guat·da, beneficio, e conservação dos ob
jectus deposita!los. 

§ l5. 0 A cuidar na conservação das mercadorias depositadas 
uo armazem para que não solfrão avaria ; avisaudo immediata
mente ao Administrador das Capatazias de qualquet· principio 
de ruína do :u·mazem, }>ara que, dando este pat·tc ao t·espec
tivo Chefe, sem demora ;se possão fazer os concel'tos neces
sarios (173). 

§ 6.• A recusar o recebimento elo volume arrombado, ou com 
suspeiLa de havd -o sido, ou com signaes de avaria, quando não 
se tenha procedido ao competente exame, ou vistoria; notando 
no seu livt·o, c ao la!lO do assento elo volume, esta circumstancia, 
sob pena de responder por quaesquer faltas, ou avarias que se 
verificarem. 

~ 7. 0 A cntregat· com pres teza, á vista ele ordem legitima, o~ 
volumes que se pretenderem despachar , colnauclo recibo de 
quem de direito fôr. 

Tocla a demora não justificada, a juizo do Chefe da Hepar
Li ção, além da reparação dos pt·cjuizoo; que desse f:tcto ~J rovieJ'CII I 
de enLl'ega dos volumes, ou mer'cadol'ias, (lOl' mais de 24 horas, 
.dará lugar á multa de 2H até 58000 por volume . 

§ 8. 0 A entregar ao Administrador elas Capatazias, para re
metter ao Chefe da Repartição, no pri11cipio de cad:~ semestre, 
um balanço exLrahido ([O liVI'O do seu annazem, cl'onde cons te 
a quanLi~lade, qualidade, marca, e contramarca. dos volumes 
nelle extstentes, data da descarga, nome do nav10 , e do portw 
da sua proceclencia, e uma relação dos v oi umes, ou merca
dorias que estive1·em nas circumsLancias de serem arrematadas 
por cons umo. 

§ 9. 0 A esco lh er os operal'ios para o serviço do aTmazem a 
seu cat·~o (art. 14o § 10). 

~ 10. A propór ao Chefe da ReparLiç1io a }lessoa que o deve 
substituir nos seus impeélimenLos, sob sua responsabilidad e. 

Sec~::i.o 1S.u 

Do G-uarda-Jl'JÓ'r . 

A1:t. 148. O Guar(la7l\Iór é o Chefe. de toqo o [Jessoal do 
servtço externo ; e, alem do que lhe for espectalmen Le iueum
bido pe1o presente 1\egulamento, compete-lhe, pol' s.i c por 
seus AjudanLes, Empregados, Officiacs, Guardas, e subol'di
nados : 

(113) Av iso 1Í Alfumlcga da Górlc em '1 d e J;ever cit·o cle l BüO. \(JJol .
1 Av iso á Directoria GeruJ el a~ 1le11rlils em 8 ele Jlllho ele l 81i3. ( TJin•riu 

amc·iat Jl .O 186 ciO ll:lG:J. ) 
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~ 1.0 Dirigit· e activar o servi<;o externo, na conf;ormidade 
do presente Rc~ulamento, e das ordens que lhe transmiLtir o 
seu respectivo Chefe, e velar sobre sua marcha e boa ordem. 

§ 2. 0 Inspecciouar o serviço da descarga , ou desembarque, 
cat·ga, ou emb1rque de met·c~ulorias, que tiver sido ordenado 
pelo respectivo Inspector, ou Aclministrador; verilieando : i.o 
se houve permissão, ou Ontem por cscripLO; 2.o se o Official 
encarregado da descarga, ou embarque foi rlesignado para se
melhante serviço ; 3.0 se este se faz na devi-da onlem, e con
forme as disposições do Regulamento, ·e Instrucções respectivas. 

~ 3.° Fazer escolLar as embarcações miutlas que se empregarem 
na descarga, ou carga, até o 1ugar do seu destino, e velar sobre 
a guarda e segurança elas mercadorias nellas transportadas. 

~ 4.0 Vigiar que os cáes e pontes estejão sempre desemba
raçados para o scrvico da descarga dos navios. 

~ 5.0 Alistar, OLt co'ntrac~:n gente para o serviço do mar, c 
para a força dos Guardas, c Vigias ; ficando os conl;ractos e 
a admissão dos alistados dependentes da approvação do Chefe 
da Repartição (174) • 

. § 6.0 Dat· emprego á força marítima, e aos Guardas, e Vi
g.ta~, . conforme as Ol'dens que receber do Chefe da R.epar
uçao ; e velar sobi'e a . sua economia, dis ciplina e moralidade, 
na fórma prescripta nos respectivos Res-ulamenLos (1751. 

§ 7. 0 Prover as embarcações do servtço da Reparhição do 
material necessario, e velar sobre tudo o que diz respeito á 
sua ordem, serviço, conservação, emprego, ou applicação. 

§ !!.o Prestat· força nos casos necessat·ros para a execução 
das Leis, e das Ordens superiot·es, e rec[uisital-a a C[uaesquet· 
Autoridades, quando as circumstancias assim o exigirem. 

~ 9.0 Distribuit· o serviço a seu cargo pelos seus AJudantes 
~ subordinados, guardanclo na sua distribuição o principio de 
Igualdade. 

§ 10. Representar sobre a conveniencia de qualquer medi
era, que fôr relativa á cxacta fiscalisação das rendas publicas, 
e a boa marcha do serviço, ou que tender á extirpação de 
abusos que se Lenhão nelle introduzido. 

§ 11. Guarnecer as embarcações sujeitas á fiscalisação, fe
char , pregú, e sellar suas e~co tilhas, e quaesquer reparti
mentos, ou aberturas que tiverem, em Lodos os casos em que 
o presente ·Regulamento o prescrever, os interesses da Fa
zenda o cxiB"irem, ou o Chefe da Repartição o ordenar. 

§ 12. Polictar os portos e ancoradout·os, cumprindo e fa
zendo cumprir os Regulamentos , Instrucc;:ões, e Orclens que 
for em concernentes a este ramo de serviço. 

3 13. Guardar as costas, praias, enseadas, e mares tcn·ito
riaes, a fim de prevenir a ca rga, ou descarga de mercadorias 
sem ordem, ou licença; e prover por todos os meios a seu 
alcance sobre a repressão do contrabando, na fórma da Le
gis1a ~ão em vigor. 

(174) veja-se a nota ao art. 356. 

(175) Veja-se a nota ao art. 126 § 7.o 
Ao Guanla-Mor compete velar sobre a economia, disciplina e morali

dade da companhia elos Guardas, inspecçao e fi&calisação de seu s_er
YIÇO, observando-se todavia, pelo que diz respeito ao serviço e poliCia 
ela companhia secção de com\Janhia ou força dos Guardas a legiS
lação e estylos 'militares,no que llcs fôrem appJicaveis. Inst.rucções de 29 
de Novembro de 1860. (Annea;as.) 
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§ 14. PJ·omover a rl.efesa, guarda, e segurança dos edificios 
a cargo ela Allmioistração da Alfaudega, ou l\lles<1 tlc Renrlas, 
c elos entrepostos, dcposiLos, armaze11s, c tt·apiches alfande
g:;~dos. 

~ tiS. Examinar se os volumes conduzidos para cm1Jarque 
são identicos aos mencionados na guia , ou despacho, e se 
estes se a chão revesLicl os das forrnaliilacles legaes; e espe
cialmente se as mercadol'ins forão· confe1·idas. 

§ 16. Visi'tar as cmJJar·cações entradas, logo que estiverem 
desembaraçadas pela Autoridade encarregada da Policia Sa-
niLaria (17tlj . · 

§ 17. Exigir, no acLo (La visita da entrada, dos Commandan
Les, ou Meswes das embarcações, o·s manifestos, e papeis que 
estes são obrigados a exhibir na fórma elo presm1te Regula
m ento; aceitar as üeclarações que houverem de fazer na mes
ma occasião~ e exi~ir igualmente a eni.I'eg:< das ::~mostras, e 
pequenos vorumes etc facil descaminho. · 

§ 18. Dar busca 11as embarcações enLmdas, em fran<ruia, em 
descarga, on em carga, sempre que julgar convenien~e, on houve1: 
suspeita de l'raude, ou conLrabando [177). 

§ 19. Obrigar as ernl)arcações a tomarem o ancoractouro que 
lhes competir, ou a atracarem ú ponte, ou cáes, para sua <les
ertr ga (art. 421:) . 

lli "20. Acuclir aos nauf1·agios, para arrecadal' e fazer concluz.il' 
para a Alfn11dega as mercadorias sujeitas a· direi Los, tendo ern 
vista as disposições . !lesLe 1\egulamento. 

§ 21. Servir de interprete para quacscrner actos I'eiaLivos ú 
Repartição, na fa~ La de Conetores, e sempre que o seu serviço 
o exigir. 

§ 22. Examinar, quando lhe fôr ordena<lo pelo Chefe daRe.:. 
parti~ão, se as traducções dos manifestos se achão conformes 
ao original, c lançar nellas a verba ele sua conferencia. 

§ 23. Exigir <Los Commandantes, ou Mestres das embarcações, 
on ele seus Officiaes, a entrega das malas do Correio ; e elos 
seus passagei1·os e pessoas cia equipagem, a das cartas avulsas 
que conduzirem, para remettêl-as immediatamenLe á Repartição 
competenLe, ou enLreg_al-as ao Empregado restJecLivo; e tlar 
busca nos lugares em que estiverem acondicionadas, ou occultas, 
apprehendend.o as que encontrat' (1.78) . 

(116) Veja-se o Aviso a Alfanclegn ela COrte em •l de Dezembro ciP 
1860. (Bol.) 

(177) Veja-se a Ordem a 'l'hcsouraria de S. Pedro em Lo de Junho 
de 18ú3. 

(178) Sempre gt1e se encontrarem na repartiç,ão volumes contendo 
perioclicos cfirigJclos <i Ministros Esh•angeiros, sem serem reclamados, 
elevem-se enviar para o Correio ou communicar parl.icul.armente (t seus 
uonos a sua existencia na Alfanelega. Aviso a Alfanclcga da Côrte em a 
ele Outubro ele 1850. . . . 

Qt1anelo succeela serem l'eceb1dos pela YJSlla ela All'amlegu, alguns 
ofiicios, jorn aes c !JULros PHP 1s elcslmados ao Ministerio elos Estnm
geiros devem ser clrre~ta c l rtlm cel la~amen te enviallos ít rospecl.iva se
erctarla ele Est.aclo, ou u cctsa elo OffictaHVrafor eleJ:la. Aviso H Alfandegll 
tia COrte em 17 ele ou.Lub~·o ele 1850. 

Vcjn-sc os A VJSOS a Allandega !.la Curte em 21 !!le Julho e 9 el.e Agosto 
de iss1

1 
sobre a eniTcga de volumes com sobrescripto a M'inist.ros c 

Chefes cc Legação. . . · 
Nas occasiões das VlSJLas . çle !Jnla:acla clev~-se exigir elos capil:ües de 

navios as cartn.~ nvulsns, RP. Ja nno ttvm·em SIGlo PnlrAgurs, pnr11 ~<on~UJ 
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§ 24. Proceder á visita de descarga, na fói·ma estabelecida 
neste Regulamento (art. 457 .) 

~ 25. Vigiar que seus subordinados se conservem em seus 
postos, e applicados ao serviço de que ·forem ilrcumbidos, e 
que delle se não distraião. 

§ 26. Observar, e fazer observar os Regulamentos, Instruc
ções, e Ontens relativas ao serviço a seu cargo, e á Legislação 
de Fazenda, na parte que lhe compeLir. 

Secção 19.• 

Dos Co1nmandantes e OfTi,ciaes da (orça. dos Gual'das. 

ArL. :149. Compete ao Commandante da força llos Guardas: 
Si 1. 0 Observar, c fazer observar todos os Regulamentos, 

lnstrucções, O•·dens, e Regras do servi co militar so.Ore a escala, 
ordem, disciplina e economia da força' de seu co1m11ando (179) . 

§ 2.° Coadjuvar o serviço a cargo do Guarda-Mór, e seus 
Ajudantes, e com estes revezar no de rondas, patrulhas, visil.as, 
e de Commando dos registros ou ancoradouros (180). 

§ 3. 0 Dar execução ás ordens que recebet· sobre o emprego 
da força de seu commando. 

§ 4.o Fiscalisar o emprego, e uso elo material a seu cargo, 
c prover sobre a sua conservação e melhoramento. 

§ ã.o Punir os seus subordinados na fónna estabelecida .no 
art. ã3. 

§ fi.o Desempenhar todas as obrigações communs aos Em
pregados das Alfandegas, na parte que lhes fôr applicavel. 

remeltidas immediatamente c sem a menor demora ao Correio em 
qualq~er ~mbarcação da Alfandega, nao se achando presente a do 
CoiTeJo. Cn·cular de 2 ele Janeiro de 1860. 

A remessa da correspondencia dos difi'erentes Ministerios deve ter 
lugar as duas horas da tarde, se o puder ser, e depois dessa hora á 
casa do respecti-vo Ministro. Aviso a Alfandegada Côrle em 21 de Junho 
de 1862. (BoL) 

Sobre o desembarque das malas tanto dos paquetes nacionaes como 
dos estrangeiros que fundearem até ás 8 tt2 horas da noite, veja-se os 
Avisos ao Ministerio da Agricultura e a Alfandegada Côrte em 16 de 
Janeiro de 1865. (Diario of{ic~al n.o 22 de 1865.) 

(179) Instrucções de 29 de Novembro de 1860, art. 3.o ( Annertas.) 
A disposic;ão do art. 149 § 1.0 não se deve entender com tanto rigor 

q_ue chegue a comprehender o preceito militar de nao poderem os 
Guardas se casar sem {lrévia licença de seus superiores, até por que o 
Regulamento nas condições de alistamento não dá preferencia aos sol
teiros. Aviso a Alfandega da Corte em 21 de Dezembro de 1861. 

(180) Sendo o Commandante cl.a Companhi~ dos Guardas incumbido, na · 
fórma deste paragrapho, ele coadjuvru· o servi~:o á cargo do Guarda-Mór 
e seus ajudantes, e com estes revezar no de rondas, patrulhas, VISitas, e 
de commanclo dos registros ou ancoradoUI·os negou-se.a gratificação de 
2/1000 diariosél que pedia o Com mandante dÓs Guardas da Alfandega do 
Rio (irande urante o tempo em que esteve destacado na bana da pro
VIn()Ja, por impedimento do Ajudante do Guarda·l\1ór. Ordem á Thesou-
rana de S. Pedro em 15 cte Novembro de 186~. . 

10 
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Art. fi)() . AOS Offlciaes· COini>CtC: 
~ 1.° Cumprir as ot·dens que lhes foi'Cm tt·ansmittidas pot· 

in tennellio de seus Comm:mdantcs. 
~ 2.• Oesempenhar tudo quanto na conformidade dos Regu

lamentos fôt· de sua obrigação, IHllo que toca á disciplina ela 
l'o t·ça a que pet·tenccrem, comman1l os de postos, registros, 
c dcsl.aca mcnLos, c o t·cspcito c obetliencia a seus superiores. 

~ 3." Cumpt·it· as obrigações c deveres prescripLos pelos § 3 
2 .o, 3. 0 , 4.", c f). o do al'Li~o antecedente. 

Art. 151. Aos Ofliciacs mferiot·cs, quando Commandantes de 
qualquct· f'<u·ça ou destacamemo, ittcumbc as obt·igações de 
liiiC Lratão os artigos anJ.CcctlénLes; c, em qualquer outt·a con
tlição, as qnr, conl'ol'OlC as Lri s c rsty lo mil itares, são in he
l't'll les á s ua praça (181.) . 

Seeç:lo ~O • a 

])o Porteiro, e seu Ajudante. 

Art. 152. Ao Porteiro compete: 
§ 1.• Abrit·, com o Adnt.inistrador das Capatazias, as portas 

do cdificio da Hepartição meia hora autes de pl'iucipiar o expe
diente, e fechai-as ás horas marcaclas no ·presente negula
mento. 

§ 2." Assis tir constantemente na porta da sahida da Rcpal'Li
ção, e ter parLicula t· attenção sobt·e as pessoas que entrão c 
sahem; dando logo parte ao lnspcctor, ou Administrador das 
que forem suspeitas . 

§ 3. • Não deixar sahil' mercadorias que não cstcjão despa
chadas e conferidas, e nas circumstancias e~igidas }>elo pre-
sente Regulamento. ·· 

§ 4. 0 Verificar a idcnticla<le elos vo lumes despachados, para 
que possa lCt' lugar a sua sah iJa; dando immed1:1tamente parte 
ao seu Chefe elo que souber, ou ' 'cl'iflca t·, para se pt·ovtden
ciar ua fónna da Lei. 

~ ã . o Não conse .. nir que na porta se :w•·nmc, ou accumulc 
grande numero de volumes, de que provenha confusão, e pre
cipitação na conferencia; admittiudo sómcute, de accorflo com 
os Conferen tes, a porção crue se puder convenieJJLCmcnLc con
ferir. 

§ 6.o Não fechar as pot·tas sem que cstejão I'Cco lhidos aos 
arrnazens todos o volumes C(UC se acharem J'óra dellcs. -

~ 7. o Cuida1· do asseio da casa, e respondet• pelos moveis c 
utensílios della, os quaes receberá por inventario, assignando 
<listo a carga em livro IH'Oprio . 

§ 8. o Compra1·, conforme as m·dcns do respectivo I nspcctor, 
ou Adrn iuistl'ador , os o iJjecLos neccssarios para o c:xpcdicnte, c 
para o serviço das Capatazias; legalisando as clespczas co tu 
1·cci!Jo excepto as de unportanci~l menot· <le i$000, que toda,·ia 
ncaráÕ dependentes da appt·oyaçao do Chefe ela Rep:lt'Li ·ão. 

( 181) Veja-se as Jnstrucçucs do 1.0 de Outubl'o dn lF!BO, arl. s.o f.lrl 
nc:ras .} VP.ja-sc as Instruções dr> .2!1 tlc .;\'ovcmb1·o ele 1660 (A IIIIP.Tas). 
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~ !J . o ;uanter a ordem c ))O!icia interna da Repartição, e ob
servar c fazer observai· os Regulamentos, c ordens crue lhe fo1·em 
transmittidas. 

§ 10. Prover as mesas do Inspector, ou do Administrador, c 
das Secções, de todos os objectos precisos para o expediente . 

. § 1J. Distribuir o serviço aos Continuos, c Correios, e inspec
cwnal-os para que cumprão seus deveres, represeutanclo contra 
cll es em caso de omissão, ou desobedieucia. 

~ 12 . .\Iau Ler a ontem e respeito cutre as pc soas que se acharem 
nas portas, palcos c coxias, ou dentro da Repartição; req uerendo 
ao respec tivo Chefe as ))J'CCisas 1Jrovidencias, quando acontecer 
fllLe se des liscm de seus deveres . 

§ :f,3. Cumprir as ordens <tue l.he forem cladas, e satisfazer ás 
requ.1sições que lhe forem feitas por outros Empregados, sobre o 
SCl'VIÇO ([UC CStiVCI' a Seu Cargo. 

;s H. Ter sob a sua guarda, c conscnar fechada a caixa onde 
as pa!·Lcs rleven1 lançar os requerimentos; abrindo-a no decurso 
do ~Ia as vezes que forem necessarias, )lara dar o competente 
destmo aos papeis que nclla encontrar. 

§ iii . Prender as pessoas que forem encontradas dentro, ou na 
porta da Reparti{~ão commctlcodo algu111 dclicto, ou fraude, ou 
ctu~, perseguidas pelo clamor publico, prcteudcrem entrar uo 
Cd1ficio da mesma Rcparlic;ão; e bem assim as que andarem ucllc 
armadas, ou forem suspeitas de fraude, remeLLendo-as logo ao seu 
Chefe. 

-:\,rt. 153. Nas All'audcgas, e Mesas de Rendas em que não houve r 
Co nferentes, ou o seu numero for muito limi tado, o Po rteiro, 
c~uf'orme a ua indoncidadc, a juizo do lUSJlector, ou Admi
mstl·ador, poderá servir uas porLi1 em que csLIVCI' collocado, de 
couf'ercntc rlas mercadorias, ou volumes despachados, das amos
tras, e da bagagem dos 1)assagei ros . (182) 

Art. Hí~. Ao Ajudante do Portei1·o incumbe : 
~ 1.• Substituir o Po rteiro em seus impedimentos c !'altas r e

p~utin~s, ou momentaueas, emquaule de outro mod o não pro
Yidenci<U' u respectivo Jnspecto t· . 

íi 2.• Exercer cumulativ:unente com o Porteiro, c sob suas 
ordcn , as funcçõcs que a este cotupelem; 

Sccc;<io ~H .a 

IJo~ Cont.inuos , e Correios. 

Art. 11515. Os Contín uos c Correios, além do servi ço que é 
proprio de tacs em pregos, devem : 

§ 1.° Fazer as notificações, iutimac;õcs, .c diligJ'!neias que lhes 
f01·em ordeuadas llClo seu Chefe, passando as certidões que 
forem precisas, para o <tnc Lerão fé pulllica, debaixo de jura
Hleuto de seu cargo. 

~ 2." Executar Lollas as decisões !lo lnspcctor, ou Adminis
trador , c ordens que lllc forem !la das. 

§ 3.o Coadjuvar o Porteiro em seu serviço. 

' 18·2) \'rja-se u Der reto n .o ·!i !l3lle ;; de .\IJr il ele 1865 ' .lllltC:r.oJ. 
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§ 4. 0 Substituir o Ajudante do Porteiro nas Repartições onde 
fõr Cl'Cado este emprego. 

§ 5.° Cumprir as o1·dens que lhe forem LransmitLidas direcLa
menLe pelo Inspcclor, seu Ajudante, c Chefes de Secção, ou 
por intet·medio do Porteil·o. 

§ 6. o Levar a seu destino a correspondencia que fôr dirigida 
ás Autori<lades, e mais pessoas residentes no lugar em que t1vcr 
assento a Uepartição. 

§ 7. 0 Desempenhar as funcções de Agente dos leilões daRe
partição, todas as vezes que lhe fõr ordenado pelo Chefe da 
mesma Repat·tição. (183): 

Art. 11S6. Os Contínuos e os Correios são ol.JJ·igaclos a com
parecer meia hora antes da que fõr marcada para o comcc:o 
dos trabalhos do dia, e só poderão ausentar-se depois de findos 
Lodos os mesmos trabalhos, salvo com licença de seu Chcl"c. 

Nos casos cxLraordinarios devcráõ comparecc1· ás horas que 
lhes forem marcadas. 

Secção 22.a 

Das obrigações oommuns aos Empregados das ÃL(andegas, 
e Mesas de Rendas. 

Art. 11S7. São communs a cada um dos Empregados das Al
fandcgas, e Mesas de Renclas, as seguintes obrigações (18/~) : 

§ 1. 0 Zelar c promover os interesses da l'azenda Nacional 
na exacta arrecadação dos respectivos dit·citos c rendimentos. 

~ 2. o Representar ao seu Chefe sobre todos os abusos e des
vios de que tiverem noticia, ou as Autoridades supel'iorcs, 
quando o mesmo Chefe não tome em consideração suas repre
sentações (18õ). 

~ 3. o Tratar com urbanidade as partes, aviando-as com promp
tidão, e sem dependencia, ou predil ecções odiosas. 

A parte maltratada, ou que se julgar aggravada, ou prete
rida no seu despacho, J>oderá quen:ar-se verbalmente ao res
pectivo Inspector, ou Aclminist1•ador, o qual ouvindo o Em
Jlrel?ado a•·guido, e reconhecida a justiça da crucixa, dará a 
dev1da satisfação a~vertindo, reprel~endendo1 ou s~1spcndendo 
o Empregado, conforme o caso J:lethr. Quanuo IlOJ'em a queixa 
fôr conLra o Chefe da Repartiçao, as partes recorreráõ 1101' 
cscrlpto, na Côrte ao :Ministro da l'azenda, o nas Províncias 
aos Presidentes, para provitlenciarcm corno fór de justiça . 

(183) Os conLinuos devem sorvir· nos leilões. Aviso a Alfanclega tia 
cõrte em 29 ele Outubro ele l863.(Dia1·io Ofli,ciat n.o 258 ele 18G3.) 

(1&1) os Emprega!los que por occasiilo da reforma elas A.Jfandel'as, 
continuárão a ~erv1r os . mesmos .lugru_:es que exercião, não precisarão 
de tirar novos t1tulos. Av1so a Pres•dene~a ele Sergipe em 6 de Dezembro 
de 1860. (Boi.) 

tlB5) Não se eleve entender como recurso esta disposição, quo é obri
gação commum ú todos os empregaclos. Circular do :; elo Janeiro 
de 18(;3. 
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§ 4.• Desempenhar com zelo, diligencia, exactidão, intei
reza e perfeição o serviço a seu cargo, ou os trabalhos de 
que forem incumbidos pelo seu Chefe, c as commissões que 
lhes forem confiadas. . 

§ 1í.• Promover e servir ele parte, autorisado pelo Inspector 
respectivo, em qualquel' Jttizo, nos processos de cont1·abando ; 
não pa"ando, p01·ém, custas, as quaes correráõ por conta dos 
cofres ~as Camaras Municipaes, se o Empregado decabir (186\. 

§i 6.• EXJlOr a seus respectivos Chefes todas as duvidas que 
olferecerem os negocios, documentos, e papeis a seu cargo, 
quaesquer vicias que nestes encontrarem, e os abusos con
trarias ~~ boa ordem do sm·viço de que tiverem conhecimento. 

§ 7.• Comparecer na Repal'tição ás horas ord.inarias, ou ás 
cxLraordinarias q1.1c forem marcadas, c nclla permanecer ap
plicado ao trabalho que lhe fõr distl'ibuido, ou estiver a seu 
ca1·go, salvo o caso de licença de seu Chefe (1.87) . . 

§ 8.• Apprehcnder quaesquer gcucros ou mercadorws, ou 
Ci_tibai·cações, que forem encontrados em contravenção ás Leis 
F1scaes. 

Art. 11SS. Fica prohibido a todo e qualc[uer Empregado: 1.•, 
tirar, ou levat· comsigo qualquct· papel pertencente ao Ar
chivo, ou que corra por qualquer das clifferentes Secç.ões; 
2.•, entreter-se em conversação durante o expecliente da Re
partição com outro qualquer Empregado, ou com as partes, 
ou pessoas exLranhas, que não sep relal.iva ao mesmo expe
diente, ou ao trabalho de que estivel' incumbido ; ou fa1lar 
alto, ou altercar razões, ou trata1· com as partes sobre nego
cios da respectiva Estação, ou outra qualquer, sem positiva 
ordem, ou faculdade do superior que estiver presente, ou nos 
casos permittidos pelo Regulamento (188) . 

Art • .159. Fica igualmente prohibido, sob pena de demissão, 
além de outras em que possão inconer na fúrma ela legis
lação JlCnal em vig01·, aos Empregados das Alfandegas e das 
Mesas de Rendas : 

~ i.• Recebel' emolumentos, braçagcns, ou esportula de qual
quer natureza, ou outro C[ualqucr vencimento não autorisado 
pela Legislação em vigor. 

§ 2.• Aceitar qualquer offerta, doação, ou da diva de valo
res,_ ou objectos que estejão sujeitos á fiscalisação, ou de di
nhen·os e quaesquer outros valores que o não estejão, da mão 
de Despachante, ou pessoa de qualquer ordem, que trate, ou 
tenha negocias nas Alfandegas, ou Mesas de Rendas. 

~ 3.• Receber, ou pedir por emprestimo dinheiro, ou quaes
lJUCI' valores ás referidas llessoas, ou Despachantes. 

§ 4.• Commerciar em grosso, ou a retalho, clandestinamente 
ou ás claTas, por si, ou por pessoa de sua l'arnilia que lhe seja 

(186) Veja-se a observação em seguida a primeira nota do art. 740. 

(187) Veja-se o art. 124 e competentes notas. 
_Não é prohibiúo aos Emprcgac1os occuparcm-sc ele qua~Sl!~er se~

nços fóra das horas de trabalho nas suas repartições. A.v1so a Prcst
dencia do Paraná em 17 de Fevereiro tle 1860. 

Ordem á TI.Jesouraria da Bahia em 6 de Novembro de 1862, i1~ {inc. 
{Dial'io o(Jicial n.o 47 de 1862.) -

( ~88) Aviso a Alfanclcga ela Côrte em 5 tle Janeiro de 1863 in {inc. 
(Dwno Officictl n.• ó1lle 18G3.) 

.. 
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sujeila; e ter parte, ou interesse em qualqtte•· 11egocio com
mercial, ou emprcg:u·-se em objectos de profissão mercantil. 

§ 5.0 Ter parte em sociec.lades commerciaes, cxce)lto como 
Accionista nas Companhias, ou Sociedatles anonymas, ouSo
cio Commanditario n:1s Socied:1cles em CommandiLa. 

Art. 160. Nenhum Empregado podet•á set· Procurador ele 
partes em negocias que, clií·ec ta ou inclirecta, activa ou pas
sivamente perteoç:io, ou cligão r espeito á Fazenda Naciona l ; 
sendo-lhe, porém, licito substabelecer a procu1·ação. Da pro
hibição da P1·ocuradoda exceptuão-se os negocios de iute
res e dos ascendentes, ou descendentes, i•·mãos, ou cunhados 
dos Empregados, fór:1 dos casos de deverem se•· poT estes 
de pachados, ou eXJledidos . (Art. 66 do Decreto 11.0 736 de 20 
de Novemb1·o de :1850. ) 

Art. 161. Todos os aclos, papeis, ca lculos, ou <)uaesq uci· 
cseriptos de seus oülcios, feitos pelos Empregados da Alf::m
depa, ou i\Iesa ele Rendas, scrào por ell es assígnado , ou 
ruol'icados, a fim de se fazer e1l'ectiva a responsabilidade em 
que po são iuco1Ter por t:tes a c tos. 

Art. 162. Os Empregados das A lfand egas, c Mesas de Ren
das são responsaveis: 1.0 , por Lodos os damuos, ou prejuízos 
lfUC d irccLa, ou iucl irecL:lmen Lc ca us:u·ern á l~a;r.enda 1> 11bli ca, 
por fraude, incuria, dclcixo1 ignoraociõl, ou culpa, ainda que 
IGve seja, ou pelos que pooendo p1·evenil·, <leixm·em de o fa
zci·, ou por qualquer descaminho das rendas, pa1·a que cou
correrem de qualquet· modo, prestando serviços, ou consenti
mento, ou üeixando de participar á Autoridade competente 
o que chegar ao seu con hcci111 en to , ou preseilciarem; 2 .o, 
~~elas falLas, llamnos, avarias , e quaesquer 1wejuizos que so lt'rc
rem as me!'cadorias em sua gu:-tl'<l a, ou suj e iL~IS a seu exame, 
J1l'OV:lJHio-se que forão oc ·asionados por fa cto, culpa, o.u ne
~ligen cia sua, ou por causa que podcrião ter evitatlo · 3 .0 , 

pela falta de fi el entrega, on por 11âo darem conta 110 tempo 
c prazos dcvirlos dos valores c objectos a seu ca rgo, ou em 
::ma guarda ; 4. 0 , por qualquer erro de calcu lo , ou reclucçflo 
co11Lra a Fa1,enda J.'llacio nal ; ficando sobrogados uo dirciLo da 
mesma Fazcncla conLt·a :1 11artc que rec usar satisfaze r o prc;- '
juizo do mesmo CITO (189) . 

Art. 163. Os Empregados das Alfandega ·, l]ualquel' que seja 
a sua classe ; os Ofliciacs c praças da força mm·itima dos 
Guardas, e os Ofliciacs c pessoas ela cquipagcn1 elas cmJJar
cações uão podem ser distrahidos do scn ·iço por cJualqucr 
Autol'id:ldc, ::;em plmuissão elo seu r espec tivo Chefe, :1 qumu 
se fal'á requisição uos LcrlllOS do Decreto 11 .0 1512 lle 16 de 
Abril de 1847. 

~ Unico. Nesta disposi ·ão não . e comprehcll(lcm os casos : 
1 . o De sorteio J>:ll':l a composição do Tribunal do .JUJ'Y. 
2.• De se rvi ço da Guarda Nacional , não cstan<lo clc llc cli:,

pensados. 

, lfl!l l Ordelll ío Tilcsonraria cl t· . l'ruro em 20 úc SPiembro <lu lSü::! · 
(Diano 0/ficioln.o 12 de 186:1. ) 

Vc.i a·sc o Aviso a Alfamloga da Côrle cru !t1 <t e .Janeiro do 1BU2, parte 
ultima . 

os 1>111pr egu<iu,; t111 ~ Alfiillllci:{IIS n;io se ciPI' Cill illcurnbir de dar rx
traclos c nota~ para os tJcrinrlk os. rceeiJcuclo por i so grntiflcarc}C~· 
t.: iJTU III r riP 18 dn ,\[il rço d e 18 17 . " 
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TITULO Il. 

Das leis que regulào o serviço e negoeios que cori'em 
pelas A.lfa1ulegas, e Mesas de Rcnthts, sua publicação 
e execuçào. 

Art. 164-. No regimen e serviço das Alfande!Ias, c Mesas ele 
Rendas do Imperlo obse1·var-se-hão as disposiçoes do presente 
Regulamento; e no que fó1· relativo ás All"ande~ras e mais Es
tações das I"I'Onteil·as, e 110 rcgimen fiscal dos r1os, mares, la
gôas e aguas intel'iores elo Imperio, os Hegulamcntes especiaes 
expedidos pelo Govel'llo, os quaes poderão ser reformados, ou 
alterarlos, sempre que a experiencia o aconselhat· (190). 

!§ Unico. Na disposição <la 2" parte do presente artigo se 
acha com prellenclido o Decreto n. o 2486 <le 29 de Setembro de 
18il9, sobre a navegação da Lagóa-merlm, e Estações Fiscaes 
da Província ue S. Peuro do Sul (191). 

Art. 165. A percepção dos direitos, ou impostos a cargo das 
Alfandegas e Uesas de Rendas se regulará pela Tarila, e mais 
Regulamentos em vigor, na parte em que não forem alterados 
pelas Leis :mnuas <lo Orçamen to (192). 

(190) SobTe o facto de tei· ·o Governo da r.onfederaçiio Argentina 
trancado o porto do Formigueiro em frente ao passo da Yilla de 
S. B01ja, na província de S. Pedro, veja-se a ordem á respectiva The
sourana em 27 de Abril de 1861. (Boi.) 

Sobre o assassinato, na fl'Onleira, do Guarda-Mór da Alfandega de 
Uruguayana, o Ministro da Fazenda dirigio ao da Guerra um Aviso 
em 27 de Al:fl·il de 1861. (Boi.) 

O regulamento elas AlftmCl('gas deve ser relig iosamente cumprido 
pelos respectivos In pcctores, sem que obste as dedsões do Thesour o, 
que pode deliberar segu.ndo os pr incipias de equidacle. Portaria a Al
fandegn da Cõrle em 20 de Setembro ele 1851. 

(Jlll} Veja-se a nota ao art. 19. · 
Mandou-se que a Thesouraria de S. Pedro informasse sobre os incon 

venientes Tesultantes tlo Decreto n.o 24.86 de 29 de Setembro ele 1859, 
indicando as medi elas mais efi cazes para os Ferno1•erem. Ordem em 2G 
ele Oul11bro ele 1861. (Bol. l 

Pedio-se ao Ministro da Marinha que nas InstTucções que ti1•esse de 
dar ao Commamlante ela flotilha do alto Uruguay, se attendesse a certas 
n~!Jdlclas ele flscalisaçao e r epressa.o do contrabando, que se prescre
YI~O ao Inspector tla Alfanclcga de Urugayana. Axiso em B de Feve
rmro ele 1862 . (lloL) 

Ordenou-se it Thesoura 1·ia de S. Pedro que Jlzesse cumprir pela 
Alranclega el e Uruguayana e Mesas de JleDdas eles. Bo1·ja e ll.aqui, na 
Parte que lhes tocasse, as Tecommencluções do Aviso supl'a , onde se 
t·ontém as mecl iclns ele que se acaba el e faflar. Ordem <i mesma Thcsou
raria em igual data. (Boi.) 

(19.2) A Tartfa das Alfandegas é de 3, mandada exec•ulal' pela Circular 
de 9_ de l\ovembro de 1860; e 1n·incipiou a vigorar em cada Alfandega 
GO Citas depois elo r ecebimento ela ordem para sua execuç[tO. Decre tt> 
n .o 2G84 rle 3 tlc Novemb ro el e 18GO, art.. 4." 
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Al't . 166. A Tarifa das Alfandegas não potlerá ser allcrada 
em nenhuma ele suas partes senão por Lei, ou em virtude de 
autorisação Legislativa ; mas se1·á ammalmente revista: 

§ 1. 0 Para serem acldicionados os artigos, ou mercadorias : 1.0 

que forem assemelhados; 2.0 os omissos, ou novos que tiverem 
valor mais ou menos fixo; 3.0 os sujeitos a direitos ad va.lorem, 
1111 e pelo tlecurso do tempo se ach:trem nas ci rcums tancias meu
cionadas no numet·o an tececl.en te. · 

§ 2.o Para a alteração das 1.a1·as legacs, se a necessidade da 
sua r eforma l'ôr indicada pela experiencia. 

§ 3 .• As addições, e altet·açõcs de que tratão os paragraJ.lhOs an
tecedeu Les, serão r eunidas e publicadas em supplementos a Tarifa. 

\l 4.• As altemções par·ciaes da Tarifa comprehcuderáõ unica
mente artigos especiaes1 conforme sua numeraçãó; não àcvendo
se jáma is entender IJUe m Le •·essem, ou regul em sobt·e outro q~ua l 
quer qne ex.pressaruen te não tiver siclo mencionado. 

Art. 167. A disposição llo ar L. 166 não limita nem extingue 
a autorisaçãó conferida ao Governo pelo art. 29 da Lei n .• 369 
de 18 de Setembro rle 184i:S, e arts . 29 e 46 da Lei n.• 514 de 
21:1 de Outubt·o de 1848, e pt·orogacla pelas Leis do Orçamento 
postcl'iores, e Lei u.o 1041 de 14 de Setembro de 18im, emquanto 
o mesmo Governo não usar defin itivamen te dessa faculdade, 
ou pelo Poder CO III I>e tenle o contrario não fô 1· dctermina<lo. 

Art. 168. Na applicação da Tarifa e na cobrança dos dil'eilos 
nenhuma rlistincção se fará sob qualquer pretexto, ou pt·ivilegio, 
quér em relação ás me1·caàorjas, quér aos portos de sua pl'O
cedencia , ou aos seus donos, ou imporl:Hlores, que não se ache 
estabelecida por Lei, ou Decreto expedido por força de auto
r isação do Poder .Legislativo . 

Art. 169. Os Rc,.u lamen tos re lativos ás Alfanclegas, e i.'liesas 
de Rendas, e as a1tera.çõcs da Tarifa, sa lvo qua lque1· disposição 
especial em contrario, principia1·áõ a te1· vigo1· oito dias depois 
de sua publicação nas folhas ou J) erjo<licos em <Iue se tmbhca
rem, na Côrte, ou n;~s Provindas, os actos do Governo: ou do 
rlia e m que fõ1· marcado, ou annunciado pela Repartição compe
tente a sua execução; e, na f ai ta de Laes folhas ou period icos, 
naqur ll c em que, pelo :Min istro ela Fazcncla na Cor te, ou llelos 
Presidentes nas Províncias, fõr ordenada a sua publicação (193). 

Exigjo-sc comnmnicaçuo ao 'rh esoui'O Lia llafa em que nas tli ll'c renl.es 
AIJa ndegas priucipiasse a -v igorur a nova Tarira. Circular de 1!4 de No
Yem hro de 1860. 

Exigio-se do Presidente da pro~·incia lle S . Pedt·o o projeclo de ta
rifa csperial para a tlila província, que constava ter sido apresentado 
pela commi silo lia p1·aça do commercio ela Cidade elo Rio Grande, 
transmiltin<1o-se-lhe por cópia os Decretos de G de Novembro de 1860, 
expedidos pelo .Governo tia Ll ~ IJUblicu Oriental do Uruguay para q110 
inJormasse, OllVIIlclO a l'CS_petl lVU.Aif!llldegn, a re!> pCil.o dos e!Tcilos <J11C 
possfto exercer sobre as Jodustr1ns c o comrnerc1o da província. A v1so 
~m 1•1 de Janeiro ele 1802. (JJol.) 

Mandou-se que as Tlteso~o~.r~ • · ias informassem impretcriv·elmente até 
o fim de Janeiro de 18ú3, se Lins reducçôes de direitos feitas pela Tarif<t 
de 3 rJc Novembro ele 1869 tem resultado maior co11sumo dos gcneros 
favorecillos, e mocllllcaçHo de eus preços no mercado, ou se o bene
ficio aproveitou sómente aos r espectivos impo1·tadorcs. Circular de :;1 
de Novembro el e 1862 . 

(193) Veja-se o DerTclo n.o 3:317 rle 31 ele Dezembro ele 18G3, arts. 
JO e 63. 
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§ 1.0 .\s m r rc:ulorias de!lOSiUttl as e m qu acsqu er arm:ncns, ou 
dc positos estão s uj eitas a o pagame nto dos direitos que v.igorarem 
ao tempo em que forem postas em despacho ; considerando-se 
taes destlc que fôr apresenLa([a a r espec tiva nota ao Inspector 
ela Alfanclega, ou Admiuistratlot· da l\Iesa tlc Rendas (194). _ 

§ 2." As qu e estiverem em clcspacho no momento da execuçao 
tle qualquer Lei, ou Regul amento , estã o sujeit:JS aos direitos que 
se cobrav:i.o na data em crue tiver pt·itJ c ipiaclo o processo elo 
1\lcsmo despacho (:195). 

\i 3. o As disposições <.los p:uagraphos anteceden tes fi cão exten~ 
s i v as ás a ltcrações que se th,e re m nas T abellas tlos preços de 
armazenagem, das t::u·as, c em qnaes que t· taxas, ou impostos. 

Art. 170. Nos casos de modificações de taxas, t:.tl'as, ou anna
zcnagem, as horas tlo expedien te serão prorogadas, e o set•viço 
j?I'Ogrcllirá sem inLcrrUJlÇão todos os dias, ainda que santos, ou 
feriad os sejão, p:u·a se r eceberem as n otas de despacho tle&de a 
data da publicação até o dia da exec ução das r e feridas alLerações • 

. ~ Un i co . Não serr10 aceit.as r ec1amações, ou dedarações an.H
c tpadas dos donos, 011 consq;nat:wios, a respeito de mercaclortas 
que não possiio ser postas Jogo em d espacho, para o fim de 
qu e trata o presente artigo (1913) . 

Art. -J7L Todas as Leis, R egulam entos, Instrucções Onlens, 
c Decisões re lativas ao servi ço, e I'Cfíi rn en F iscal das A1fandegas, 
e Mesas de Rcuclas serão logo publi cadas, e communicallas ás 
n.epartições l' iscaes, e a.nuualmente colleccionadas para serem 
dtstribuidas pe las mesmas Estações . 
. Art. 172 Nas disposi ções do presente Regulamento, r elativas 
a. orga nisação e serviço das Alfandcgas, serão unicamen te cou- . 
s tdcraclas ma terias Legislativas as que são especiaes (-197): 

1~· A' taxa dos dire ttos tl e consumo, reeX])Ot'Lação, e expor
Laçao; ele expediente, e outros impostos internos, e aos preços 
de armazenagem. 

2.o Aos quadros dos Empregados, suas nomeações, acccssos, 
vencimentos, a-posentadorias, e penas (108). 

(19·1) Esta clisposiçüo tem lugar ainda quando o clespaclto se conclua 
n~1 data em que, terminados os oito clins elo Regulamento , principiou a 
v1gorar a nova Tarifa, uma vez que us mercaclorias tenhão sido sub
lliClticlas a despaGho antes ela mesma clata. Ordem ú Thesouraria ele 
l'ernarniJuco em 23 el e Setembro ele 1861. 

Para que se considerem as mercadorias nas condições do § L o do 
avt. 169 do Regulamento, não basta qtH~ ten h&o s ido submettidns a des
pacho antes ela emcução ela nova Tarifa, mas que estejão deposJtaclas 
em quaescruer armazens ou depositas, o que quer d izer descarregadas, 
porque só nestes termos seria possível o seu despacho eiTeGtivo. Oxclem 
á Thcsouraria ele Pernambuco em 23 ele Abril de 1862. 

(195) Veja-se a nota anterior. 
O principio elo processo elo despacho é a d istribuição ela respectiva 

n ota. Aviso a AHundega lia Cõrte em 14 de Janeiro de 1863. 
Veja-se o A viso a Alfunclega ela Côrte em 28 ele Maio ele 1864, citado 

em a nota ao art. 546. 

(196) Veja-se o Deerelo n.o 3217 de 31 de Dezembro ele 1863 arts. 
lO e 63. _ I 

(la7) Aviso ao Miuister io rla An-ricultura em 9 de Novembro ele 1861. 
( Diario Oflicial u .o 259 ele 186·1.) 0 

(198) Aviso a Alfanclega ela COrte em 10 ele Dezembro ele 1860 in fine. (Doi.) 
Orclem it Thesouraria Lle S. Pedro em 5 ele JulllO ele 1862. (Boi.) 

:1.:1 
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Todas as outras uis.posit;ões poderão ser altct'ad:.rs por lJecrc~o. 
ArL. 17::!. A lei tura c consult a da Legisl ação úas Alfa ndegas, 

e tias Mesas de Rendas será franqueada u:-~s ReparLiç0cs com.
pcten tes a todos os Capi~úcs, ou Mes~res de navios, seus cou
:>ignatarios, ou úo11os uas mclicadorias, quando o exigi1·cm. 

TITLLO IlL 

Uo rcgitncn c·conumíco, e polida interna das ,Uf"andcga.sv 
e Me!< as tle Uendas, c st>us ai'ni:Aze.ns" e dos cntrcpos•os_, 
•lcpositos, c ti·ai•iches alfandegados. 

C\.PITCLO L 

DO EDlFlCIO E AR)L\.ZE:'ol S I Xl'ER:\OS D.\5 ALF.t:\D"E GA:t, E' 
DAS MESAS DE RE:-!D.1.~ . 

. Art. 1í4. As .\lfandegas , e as Mesas de Rendas derem sel' 
collocadas em lugares de desembarque os mais proximos d() 
centro elo Commercio, em edíficios indepeudcntcs c seguros, e 
sem contacto com qua-lquer outro particular, ou communicac;ã() 
para fóra, senão pelas portas e pontes, os 4uaes ter ão as salas 
e acco mmodações conv~n:ien tes para os trabalhos do expediente, 
e os armazcus e deposites internos que forem neeessarios, bezn. 
como as pontes, docas, guindastes, machinismos, trilhos de ferro, 
e vcbiculos indispcnsaveis para que se fação a descarga e em
barque das mercadorias, sua con!.lllcção, arrumação, ou acon
dicionamento, e benefi cios que necessitarem, com scguranc;a e 
promptidão (i\l!l) . 

· (199} Mand<Ju ·se ouvir o t:;ngenheiro das ·obras da Alfandcga da Côrte 
sobre o plano da do l'ara. AVISO ao mesmo em 30 de Novembro de 
ISSO. IBol.) 
. Sobre a pon!e da AlfJndcga da Bahia, veja-se as ordens á respectiv~ 
Thesouraria em 23 de Outubro de 1860, e 19 de Janeiro (!e 186 1. (Boi.) 

' obre a nova ponte 1luctuante da .Alfandega de Santos, veja-se o 
Aviso ao Engenheiro Raphael Archanjo Gall•üo Filho, em t.o de Agosto 
de 1861, e ordem á respectiva Thesouraria em 11 de Outubro de 1862. 
(.Bol. e Diario Oflicial n. o 25 de 1852.) 

sobre o orçamento das obras e moveis da Alfandega de Santos 
veja-se as Ordens á Thesouraria de S. Paulo em 13 de Setembro de 1Ssr; 
e o de Maio ele 1862. (Boi. ) 
. S<1brc as obras da Alfandega de Pernambuco, veja-se a ordem á res
pc1 tiva Thesouraria em 17 ele Janei ro ele 1Sti2. (Boi). 

Sobre um armazem, em que este1•e depositada porção de páo brasi l, 
no Rio c;rande do 1'\"orte, -"~Ja-.se a Ordem á respecti1•a Thesouraria em 
;>O de Setcmhro ele 1862. tD•ano of]icial u.o h ! de 186:?.) 

Sobre a Alfandcga de Albuquerque. veja-se os A1•isos ao respectivo 
l'r<"sidcntc em 1:3 ele .!'io,•cm!Jr o d t.: I8ül, c li de outubro de 186~. IIJO)l. e 
Dicll ~o omciC!l n. !;0 1 de 18C.>'.) . 
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Ar t. 17o. Os :t rm:u:ens internos serfto construidos ue mod;:; que 
sejão clams e arejados, e cada um dell es possa COIHc t· UIIJ. 
numer-o ·tal de \'Oiumes que bast.e um só Fiel para -e seu e"'
pediente (200). 

Art. 116. Cada uma das por.tas externas da Alfandega terei 
d.uas ch:wes dcscnc-ontrad>llS, uma 'das quaes Heará a cargo do 
Administrador <tas Capatazias, ou d<> respcc~ivo empreiteiro, 
~ a outra a cargo dG PGrtcii'O. As portas dos a rmazcns terão 
IfWal mente du:~-s el:l,aves desencontradas, das quaes uma perten
ecrá ao referido Administrad<lr, e .a outra ao I'CS pectivo Fiel, 
<;Juc a depositará em mão do Po1·teiro na hora da sabida e 
encerramento dos trabalhos, depois de fechado o seu armazem. 

Art. Hi. Ac abatk> o expediente do dia, e l'cchadas as portas. 
i'l'âo se abriráõ estas seuãc n-o dia seguinte, na hora competente, 
salvo ordem , OH em presença do r espectivo Chefe d-a Repartição. 
9 u de quem suas vezes fizer; mas nos casos extraor6inarios de 
tncendie, ou de mubo, se a Autoridade P·olieinl competente 
julgar uecess:H'ia a sua abei'LUJ':t, n ão comparecend-o ~Ofl'O o r efe
r.ido Chefe, o Administrador das Capata:bias, ou o Porteiro, mnn
dará praticai-a pe lo modo que fôr mais conveniente, t-omand o 
primeiro as caute.las, c mcdiàas que forem neccssarins p:wJ. 
seguran·ça das mercadorias e va~ores depos-itailos. 

'C .'lPITULO II. 

DO REGIME~{ F.C.0:"103B'.CO E i'O!.ICI.-1. IXTEll:'iA DAS ALPAXDEr.AS , ~lESAS 
DE R.llNIH,S, E ESTAÇÕES QUE HJES SÃO DEI'E:'I'DE:'l\TES. 

Sce~ão 1 . • 

Das Cupata:ias. 

Art. 1i8. O scrviçG das C:rpa.taz'ias será feita por ·adm'i·nbl t':l('ão 
ou por cmpre~lada. ' 

So.bre a. despeza de 40:ooosooo comas obras da no.-a Alfarulcga da 
llllhm, ve.!_a-sc a ordem á Thesourana em 5 de l\oYemhro de 1852,. 

· (D iano 0/fi.Cial n. 4-3 de 1862.) 
Sobre o fechamento de um muro r.onfiguo ;l Alfandcga do Rio 

Grande, vcj<J-se a ord')m á Thesouraria de S. Pedro em 5 de !'lovembro 
de 1852. (Dinr-io Oi/ic1.a.l n.o <13 de 1862.) 

Sobre a desoccupação de parte do edificio dil. Alfamlega do Pav<i, onrle 
se achava o Arsenal de Guerra, veja-se a orclern ít r~s pec.tiva Tbcsou7 
r.aria em 8 de i\larç.o de 18GJ. (Diana Ofli.cial tJ.O 62 de 186·tl 

As Mesas de Rendas devem fun ccJOnar nas proprias casas de resi
dencia dos respectivos Administradores; todavia n1audou-sc construir 
edicif!os para as de Manáos e Tilbatinga , na Província do Amazonas; 
Aviso ao Presidente em 15 de Junho de 186.J.. (Diario O{ficial n.o 14Z 
de 1864.) 

· (200) Em regra niio se rlc><c dar licença para se formarem armazcJ'!S 
sobre agua; mas conced.td.a ella pm caso de urgente ncccsstdade, 11-
caráõ esses armazens SUJ C!los a mspecçao da Alfanclcga da mesma 
!lortc, e aia ria com mais rigor c vigiJancia que os ele ferra. Orrlrm .ti 
rhesoumriu de S. Pcclro em ;m tl e Outubro ti e lSH. 
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Este serviço consistirá : 
·t.• Na llcscarga , t·cccbimenlo, conllucc:;ão, segurança, clcposilo, 

fiel guarlla, acondicionamento, ll cncli!.; io, aproveitau1ent.o c en
trega de todas :lS mercadorias c valores a cargo da AlJ'auclc!Ja, 
OU da llfCS:l de H.eDd:lS 

2.0 Em todo o serviço e tr:Jbai!Jo braçal que demandar a re
moção, c movimento dos volumes c mercado rias, p:tl':l seu des
pacho, cx::unc c quaesqncr outro~ fin , na f~l'lna da Leg-islação 
Fiscal, desde a sua descarga :llc a sua sa l11 da . 

At·t. 179. No caso de onlen:1r- se que o SCI'\' iço seja feito por 
empreitada, a adjudicação terá lugar mediante • coucmso, ua 
fónna da Legislação em vigor. 

Art. 180. Adjudicado o serviço, e prestada pelo cmprci tciro 
fiança ülonca a todas as obrigações :t que pot· si, e pelos seus 
pt·cpostos ficar sujeito, tomara o mesmo empreiteiro conta, por 
inventario, de todas as mcrcadol'ias c valores depositados, e 
bem assim de todo o material llertenccnte ao mesmo scrvit;o. 

ArL 1tH. O preço da :urem::tLação ou contracto podei'\Í con
sis tir em qu:wtia fixa, ou em uma certa porcentagem na pro
porção do rendi mento mensal, que SCI'Yir de base para o ca lculo 
d:l porcentagem que compelir aos Empregados. 

Arl . 182. l'or conta, e á custa do erllJll'Citcit·o concrirõ: 
§ 1.• O fornecimento de Lotlo o material preciso par:~ o scr-

, ·ic:o a seu cargo . . _ . . .. 
~ 2. 0 A substiLLII Çao de todo o mntcnal qu e se rnul1lrsar·, ou 

qu-e r eceber inutilisaclo, ou em estado qu e tlcmanclc concerto, 
in clusive os guind astes, canos, trilh os de rcrro, concntes, e mais 
objccLos necessa rios para a. tlesc:nga c t~anspo t•tc elas mcrca
uorias, sua at'l'umação, acondicionamento, guarda c segurança. 

§ 3.• Os concertos que o teclo, ou telhado, ca nos cpaYimcnLo 
do etli fic io demant.larcm ; c as olJÍ"as uccess:u·ias pat·a o bom 
acondicionamento, a iTIIBl:lção c guarda das met·cadol·ias. 

§ 4.• Toda a despcza que requer er: 1.. •, o pessoal a seu 
cargo; 2, 0 , a limpeza c asseio da casa da All'an dcga, ou i\l esa 
de l\enctas, se us .deposiLos, . a nnazens, palcos, coxias, e suas 
dependencias c ll·elltc . 

Art. 183. O empreiteiro terá o di1·eilo de nomear, admiltir 
c demiLLit· os operarias e senenlcs que julg-a1· nccessarios, pre
cedendo o clcYido accôl'rlo com o r espec ttYO Chefe da HepMti
ção; e sct·á obrigado :1 satisfazer quaesqucr exigcnc ias qu o 
es te 11zct• para a desped ida dos operar·ios, e sct·vcutes, ~1 bt!lll 
da fis calisaç.ão da r enda, ou d.a mor:1Jid alle, ordem e respeito, 
que cumpre gu:lt'd::tt ' c manter em qualquer Rcpar·Liçflo, ou 
110 serviço publico (201) . 

Art. 184. Nos con tra ctos Tespcctivos se cstabeleocráõ as con
dições nccessarias de accôr<lo com as 1Jresemes dispos ir; õe , 
c quacsquer outras que se julgar convenientes para o bom 
desempenho do serviço, e segut·ança da Fazenda ~acionai ; 
ma•·canclo-se penas pecuniarias pela falta de exaoç.Uo dos llc·
vcres1 além das em que incot• t·m·. pela infracção do presen te 
Rcgu amcnto, na pm·te que lb.c competir. 

Art . 181>. O serviço das Capatazias por administração na· 
Alfandegas a qu e se r efe re a Tabclla n .• 1, ficará a cargo do 
Empregados marcados Ba mesma Tabclla . 

1.2''1 Yeja-sP n on!f·m á Thusouraria ela Bahia em !l Llc .\.bril de 18 1 
•;Jtatla em a nota av m·t. l8!i. 
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. Xas U1~111:lis Rcpar;i~·,}es e tu que o ::'ll iuislro da Fazl'mla 
Jlllg:u· conveniente haYeni um Adutini. trador. L' tanto lliei. · 
1Jllanto~ ~orem os anuazcns; haYCJHlo, porém, uin só a rnt azcm 
o Aclm tntstr:Hior servi r á i ~nalmen tc de Fiel, on vi ce-Yersa . 

At•t. 186 . Além dos Em 11t•cg-atlos li e qu e u·a ta o at·Ligo an te
relien tc, ha,.,. ,.a os opcra ri us <: scr Ycntrs que !'orem ncccssarws, 
par:1 conduc.;ão c :nTnrna~ão Clas nten:ador ias, os qnaes sr t·ií.u 
lia_ escolha <lo Admin isi.rador das Capal:1zias, que ]lOderá 
rx1gir dcllcs lian~·a. com approv:H,:úo do Chefe ela r.cparWão. 
(.) St!U numero será fixado pelo 11 inistro d::t Fazenda na Cõ r l.r., c 
Jlt:l as T ilesonrarias nas .P roYincias; wn:Jo-sc em attcnção as 
necessida des do ser v i~·o, c o prom pto e x;,e tli c nte el a Repa r tição. 
o .. seus venci nwntos serão tlc ·ignallos pelo m s mo Minis tro n;~ 
Co r L", c pelas Tilesourari:ts uas P t·ovi.lcias, ouriuo o l uspccLur 
da Alfandcga respectiva (:W2). 

ArL. ~~7 . na. fa!La, ou imlleclimento üo Administrador tl;1. 
Cap:llaztas, fara a suas , ·cz1!S o Aiuúanlc qne o Inspectnr 
d~sigt~ar, uas Alt'andc:::-as que tivereni ma's de um; c nas QUl! 
n_:,H~ tn·erctll Aj udante, o F ie l que o Tos pcr.Lo r no mear; na c.l os 
~'. ! C !S,_ o ~I a n el a d o t ·, o u Co nfe re nte lias Ga pa l.ni as qu e os mesmo~ 
I' ICIS ll ldi C:l i'Cm ao Athui nis trador fi can do por e ll cs rcsponsaveis. 
l'ics t:t. substitu i~;ões perccberitõ' tacs Em Jll'eg-ados, além dos 
YC ncuncntos ti o seu respectivo lugar, a gt·atific•tr:àu rruc competir 
ao illlpcdido. 

Art. 188. Todos os Empi'egados das Capatazias são immcdia
ta men te subordio:ulos ao t'C. pcctivo Atlln io ist l·ado t', qu e os 
poc.l c t·á desped ir qua ndo o c ntcn tle 1· convenie n te, parti c ipando- o 
logo a o Tnspec to r, o u qu a nd o po1· es te lh e fór orclcna do (203) . 

Al'l. 18!l. Os Ajttdantcs do Admiu istt·atlo r das Capa ta?.ias o 
coadjnnlráõ uo cxe1·eicio de suas obrigações, segundo as 
iustmcções que dellc t'cccbei'Cm, approv:ula · pelo l n. pccior . 

Art. 1\JO. O ;'!liui tro da Fazcncla poderá snpprimir, quando o 
scrvjço publico o exigi r , as Admiu isl l':tt;ões das Cap:llazias ac
Ln almeuLe cr cadas, ou contemplad as ua Ta bel la u." t ; clan do 
lles ti uo aos Empregados, co ui'OI'Ill e o se u m er cci ut cnto . 

Ar t. l !Jl. /1. dcsca t'":t e en tr:ula ou recel.Jim cnLo das mer
cadorias set·ão ,·crili&tt!as pelo Administr acloi' das Capatazias, 
ou seus prepostos, ljHC na r especti\'a follw, ou rol de descarga 
o declararáõ, 111cucwnando a data c r uh1·ic:mt1o-a. 

Em instnu: ·ões espcciacs, feitas sobre inl'ol'luaçõcs do Jns
pcc tor de cada uma Alt'antlega, ou Administr ado t· <la i'i esa de 

(~02) .\s nome.1çõc desses operarias e S!.'lTI'Ulcs IliiO estilo -ujcitos 
~o pngumento do sello proporcional, uem ao dos direitos de<; uJu, viSliJ 
como ellcs nao tem titulo e recebem o sru. vencimentos por ferias. 
Ordem :i Thesourar ia de S. Pedro em 7llc [icl'ereiro <le 1860 . 

O pessoaJ.das Ca patuzias da All'a nuep:a ela Corte foi rccl uziclo ele GOO 
;\ 500 pessoas. Aviso à mesma AU·a ndegu em ;,tllle Julho ele 186~. 
(niano Oflic.ial n.• 171 de 1863.} · 

Soi.Jre os ,·eu cimentos elos operarias c scrrcnlcs elas Capatazias, que: 
não comparecem ao aclo do pagamento, Yeja-sc os AYi ' OS á Di
rcctoria Gcrnl rlc Conlabilidadc e a Alfandegada Curte em lí de ,\gosto 
de 1863. (Diario Oflicial n.• 212 de 1863.} 

o Aelm111istraclor das Capatazias não clepcncle elo accorelo do Chefe da 
n uparli cõio para clcspcllir qu alq uer servente ou IJ'a balhador, bnslando 
só menlcJ que de seu neto !1 1\ eonla ao mesmo t.:h cfe . Ordem á Thc
som·aria da llah ia em n de Abril de 18G·1. 

.l.i!nJ' \'cja-sc ;1 Ordem <i Thcsouraria ela Bahia em n llc Abril de 18G1 
ctt-allo em it uo(a a•J ~rl. L!'~. 
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I\cnclas, o )linbLt'O t.!a F~uenda regulará o SCI'Yiço das Catla
tazias ; podendo mandar crear companhias de trabalhadores 
para o seu desempenho, e marcar- lhes, além de um moclicu 
vencimento, um~ remutlet·açáo por cada e5pccie de trabalho, 
ou serviço, impondo, conforme a nattmoJ:z:a das faltas, ao.; 
inft·actores das referidas iustrucções multas até 1:000,$000 ao 
Admiuistr:Hlor, seus operarios, e' servcntes. 

Art. 1\!2. São respo:;sarels : 
§ 1. 0 O cmpt'citeiro do serviço das CapaL:nias : pelas faltas, 

extravios, :warias, dam nos, c quaesquc t· prejuízos que soft'rCI'l~ lll 
as mercadorias, d es tl~ o S!~ U desembarque uas pontes, ou eáes 
da Alfamlega, al é a cutra<1a no armarem a qtte forem dest i
nadas; c desde a sua sah ida do arm:nem até a sua entrega, ou 
sahida da Al fandega; p!·ovando-sc que a falta, avaria, etc., fóra 
occasionalla por cu lpa, ou ncç:: ligenc ía sua, ou ele seus prepostos, 
e u por causa que cllc po<lemt ter cvilallo. 

§ 2 .0 O Atlministratlor das CapaLnias : qnando o serviço lias 
m es mas Capatazias fôr feito por acl tn inisLt·ac;ão, pelo m esmo 
modo dG para~rapho prcécdentc. 

§ 3. 0 Os Fieis: pc!G mesmo modo dos p:uagraphos antece
dentes, desde que as mercadori;ts cutrarcw até que sahirem 
de seus respectivos armazcns (201\. 

Art. 19:!. A. repara ção, 0{~ indcmnisaç.ão dos damnos, ou ex
travios, será feita pelo causadot· c responsavel, na fórma do 
üap. 5.<> tlo presenl:C Titulo. 

Art. 194. Os damnos, e extravios, por que forem rcsponsa
.,·eis os opc t·arios c serventes da nomeação cto Administrador 
das Capatazias, não eximem a es te, nem aos »eus Aj udantes 
e Fieis, se occonid~s nos limites ele sua responsabilidade 
segundo o disposto no art. 1!}~; ficando-lhes porém salvo ó 
d ireito de requerer ao Chefe da Uepartição a r etenção dos 
vencimen tos rlo causador do damno, ou do responsavel pelas 
!'altas encontradas, para seu pagamcnLo, e <le usar tios meios 
que a Lei lhe concede para haver a sua indemnisa(ão. 

Art. 1915. Fóra dos casos previstos no a1·L. 192., os Emp1·egados 
das Capatazias não são olirigados a ouLras indem nisacõcs. 

Art. 1\16. As despezas de que tl'a ta o <ll't. 182, no éaso do 
serviço das Capa taz ias set• f-cito po1· administra~·ão, co rrem por 
collla da Fazeuda Public.a (205j . 

Secção 2.a 

Da policia intcnur,. 

Art. 197. A policia interna do edifieio das Alfandegas e 
Mesas de Rendas será exercida pelo Chefe respectivo e seu 
Aj11dante, ou Escrivão, pot· meio dos seguintes EmpJ'egados, 
e da força dos Guardas, e Vigias á sua disposição: 

(20,!) Sobre o modo de indemnisar a importancia das mercadorias des
<~pparecidas ou roubadas , ao cutdado das Capatazias veja-se o Aviso 
á Alfandegada Côrte em 18 de Junho de 1850. ' 

(205) Veja-se as instnwções do J.o de Gutubro del860 art. 9.o (A nnexo.}-
1\Iandou-se fazer de ferro a< cancel)as ou portões c grades dos arma 

J.ens dn Alfandega do Part\. O retem a respc('tiva Thesouraria em 17 tte 
Jaueirt:> de 1S6.~ . { B0J. ) 
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i.• Porteii'O, c seu Ajudante ; 
2. 0 Aclministrador das Capatazias; 
3.• Fieis dos armazcns; 
1\." Contínuos c Concios. 
~ Unico. No interior dos trapiches , armazcns , entreposto.~, 

depositas e trapiches alfandegados será a policia onlinaria
mcnte exercida pelo mesmo Chefe, por meio do Fiscal com
petente, c do respec tivo Administr<Jdor c seus prepostos; c 
cxtraontin:u·i:uncntc, pelos Empregados, c força de Guardãs, 
c Vigias , que fôr para esse fim dcstacacla • 
. Art. 198. A visita, ou entrada na Alfandcga será pcrmitlida 
Independente de licença: 

1.• Aos Assign:mtes da Alf:mdega, ou Mesa de Rendas; aos 
donos, ou consignatarios das meréadorias, c aos seus caixeiros 
competentemen te habilitados na fórma do Cap. 7.• do Tit. i:í.• 

2.• Aos passageiros, durante o t.cmpo neccssario para o dcs-
cmb:rraçg c sahida de sua b:.~gagcm. · 

3.• Aos Corretmes. 
4.• Aos Capitães, ou Mcstl"es de navio~ . 
li.• Aos Despachantes, seus Ajudantes, c Caixeiros :Qcspa-

chantcs. . 
§ I;nico. A quaesqucr outras pessoas só poderá ser fran

queada ,;sita. ou entrada no cdificio das Alfandcgns, ou i\Iesa de 
ncndas, seus' armazcns, e depositos, mediante licença, que será 
dada por breve tempo, a pessoas conhecidas e de bom pro
cedimento. 

Art. 199. O Inspector, ou Administrador poderá prohibir a 
entrada na Alfandega, ou !Hcsa de Rendas, seus arm:JZens, 
depositas e trapiches alfan1legndos, a qualquer individuo, Cor
J'e tor, Despachante, seus Ajudantes, Caixeiros- Despachantes, 
ou Assignante que fôr encontrado commettendo fraude, ou 
fõr disso convencido, ou se tornar suspeito, llClo seu com
portamento, aos interesses da Fazenda Publica ('206). 

Art. 200. O Inspector, ou Administrado!', ou qualquer Em
prcgallo Fiscal, fará prender l.oda e qualquer pessoa que fôr 
encontrada denti'O do edilicio da sua Repartição, ou de qual
quer deposito, armazem, t1:apich~ _alfa,ndcgad_o, o_u ent1·eposto, 
ou em qualquer embarcaçao SIIJCit::t a fiscahsaçao, commet
tendo ft·aude, ou outro qualquer acto criminoso, ou contra
rio ás Leis c Regulamentos; e, depois de manda1· lavrar auto 
circumstanciado de todo o occon·1do, o qual será assignado 
pelo respectivo Chefe, com as testemunhas presenciaes, no.c; 
casos que não forem d.a sua competencia administrativa, o 
remetterá á respectiva Autoridade Judiciaria , ou Policial, 
para proceder ulteriorménte na fórma da Lei (20í). 

Art. 201. As mesas dos trabalhos das Secções serão collo
cadas em lugares proximes uns dos outros, de sorte que o 
expediente corra facilmente, os Emp1·egados promiscuamente 
se auxiliem, c o Chefe da ReparLiç-ão com. faciliclade os ins
peccione, e fisca lise o serviç:o a cargo de cada um, ou de 
cada classe. 

(206) Da prohibi cii o ele entrada na Alfandega, hn recurso para a Au
toridade snperiorl<'giLima. Cirr:.nlar em 17 de Fevereiro de 184U . A P.TO
hibiç~o pórle ser limitada pelo Inspector pelo tempo que conner. 
AYiso á Alf<md eg.1 <Ja Côrte em 27 ele Jlgosto de 1849. 

· ~Oi . Yr.i;t- SC o ill 'l. ! ·."6 S~§ 6." C .jJ. l'O nt •tS .~01\l]lC!CU!CS nolo8; 
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~ :~s pon t.cs d<' dese:wga c mnb::u·trur , qu:dquer que scj~ ~ sua 
Killla~·~IO, scr~lO •Jcsta catlus os Emprcf;-:tdo~ compeLC.iiLnS e ncces
~al'ios para o seni1;o das cont'ere11cias das mercadorias (2081. 

Art. 202. O expediente da All'anclega, ou l\Iesa de Rendas 
começará em loctos os <lias, que não foJ'em domiug·os, dias 
:-ant.os de guarda, ou feriados, das il as 9 horas ela maubã, 
c findará elas 2 para as 3 da ta.rdc, cout'onue a cst.ação. 

§ 1.0 O sel'l'i<;9 .da~ Capat.azi.as., das pouue~, dcs~arga, c 
embarque prlnclpiara d<\s .:> aLe as 7 horas tia manha, c aca
har;:i das 1> p;u·a as I) horas da t.artle, conforme a est.açáo, c 
a alllucncia U.os trabalhos; podcmlu d ar-se aos OJJCr:.trius, 
por wrmas, o Lcrupu u cct.:ssario p:~ra a sua refeição e repouso. 
Nos por~os onllc, po1· cirCIIInSL<lneias lou:~cs, o ernbarquc e 
dcscmb:li'f[tiC se não puder cll'ecLuar senão por marés, os Lraba
lhos de carga e cl escarga Lcrào lngar uas IHJras do dia conlpativeis 
·<'om csl.c serviço, c CSLarão para esse lim abertos o c dHicio da 
l\cpai'Lit,:[io, e st:us armnzens, e Lrapich es a!famlega1ios . 

~ 2. 0 O ~r.rviçu das v:sitas dos pol'Los c !lllCOI':lCloul'OS princi
piará ~o rompet· da aurora, seja ou uão o cLia resLivo, domiugo, 
·dia sa11LO de gmutla, ou J'eL·iado, e ccwLilluara aLé o cahir da DoiLe. 

~ 3.o O Cilct'c da 1\.cparliÇ[IO pod erá proro::;:H' o e xpcc.l icnt.c 
e trabn i!Jos (!e rtualqucr orc!em, geral ou parcialme!lte, pOI' mais 
uma at.é duas lioras, cruando IJOuvcr atlluencia de despachos, 
e no caso previ-st.o pelo ar L. 170. 

~ lí.o No dia da cl'le;;a t1a ou sahüla dos _Pa ,ruc l,cs de ,Vapor 
de linhas regulares, all!da que clommgo, tlta saut.o, ouler1at!o 
seja, o cxpctlienLc c serviço a que ·sc r e l'erc m os*§ 1.0 e2.o t.er[to 
Iuga 1· unicamenL~ para sua descarga e dcsembara(;o (209). 

Art. 203. Havcra e m catla A lf'andega: 1. 0 , os pesos e medidas 
n~cionaes, c ba lanç.as que f'orcm neecss::trias, aleridas graLUita
menLe pe la Casa da 1\foed::t na Córte, c pela AuLoridadc com-
1JetenLe nos de1uais l ugares; 2-.0 , o numero precisv de conLulios, 
alcoltometros, LhcrmomeLros, insLrumenLos sl.CI'COmCll'icos e 
at·comctl'icos, c quacsqu e r outros proprios Tiara as respec~ivas 
conferencias, medições, e arqueaçl1o. Além disto lJCvcra todo 
·o material de carga, descarga, conducc,:ão e an·u1uação <las ,mer
cadorias, c que f'õr necessario para evilar ou apagar inccndios, 
·c salvat• os naufragos t2i0). 

Art. 20/j.. Nos armazens c dcposilos elas All'antlegas, e tlas 
Mesas de nenüas nào poderão ser recebitlos, ou conservarem-se 
os ge11eTOS iuflammaveis cuumerados na Tabclla n." 6, ou 
outros scmclhanLcs t211) . 

· (208) Pnra reprimir os excessos dos marinheiros nrrs pontes ele tles
enrga ou embarque póde o Inspector da A l l'anelegt~c ou Aclmiuistratlmr 
da tílcsa de 1\emfns, requ isitar dons soldauos da gnanlu. Aviso em 1·1 
de Fevereiro de 1837. 

(209) Sobre a maneira ele applicar . eslc paragrapho aos vapoTes que 
uavegiio ent,re o porlo do RIO ele Janeiro e o de Suul.os, veja-se o Anso 
ao Minis tcrio ele Agricultura em 4 ele OnLnbro de 1864<. 

, '(210) A' respeito ela arqueação elevem ser obscn-udus ns instrucções 
ele 15 de Julho ele 1839, nppeuso ao Regulamento. 

Ordem ü Th esoururia de ~. Paulo em 2G ele Jaueiro ele 1861. (Bol.) 

(211) o disposto ngste artigm e SP,guintes se eleve observ<~r a respeito 
elo olco de keToSeHe, oomprehencliLlo na tubella n.o 6. AvisCil a All'au
eiP"'a ela Côrte e Circular de 19 de Novembro elo 1,863. . 

X elisposiçHo deste artigo c seguintes tombem e i!pplJ•:avcl ao kokc. 
A yiso a A ll'und('g<\ ela Gõrte em El de 0\llullro ele JS(l.J, 
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1 Lo Antes lle começar a descarga da embarcação o Chefe da 
Secção respectiva fara extrahir uma relação de taes volumes, 
ou mercadorias, e a rcmetterá ao Administt·ador das Capatazias, 
ou do entreposto, ou trapiche alfandegado para que não tenhão 
entrada nestes, nem na Alfandega. Ao Ulllcial da descat·ga 
tambem se d~u·á urna r elação igual para que não desemb<u·que 
~aes volumes sem ordem expressa do r eSJlCctivo Chefe de 
Secçãe. 

§ 2.u Quando semelhantes ruercadarias vierem manifestadas 
com clirccção á ortlem, e até o penu!Limo dia lla descarga da 
~!!~barcação se não "tiver aprcseu-tado na B.epartição pessoa com~ 
petentc para seu despacho, ou deposito em trapi cbe, ou entre
JlOSto especial, o respectivo Iuspector, ou Administrador as 
mandará arrema tar em praça como abandonadas, pt·cccdendo 
editaes de tt-cs di-as, publicaclos pelo menos na foi lia otncial · e, 
dccluzidos os direitos e mais rendimentos devidos, o liquido 
será levado a·cleposito, para ser entregt~e a quem direito fór. 

§ 3.'0 Se G Capitão do navio, dono, ou consignatario das mer
cadol'ias houver feito em termas a sua dec laração da existencia 
de s.cneros in flammavcis ou semelhante , ou na fôrma estabe
lecioa pelo pt·e ente Regulamento, e não ob tanle a mercadoria 
fõr descanegatla, fat·-sc-bão etfeclivas as penas do paragrapho 
seguinte ao Empregado por cuja omi são semelbante falta se deu. 

§ 4.. 0 Verificada a cxistcncta nos ,1rma1.ens c depositas fis~ 
cacs ·de qualque1· vol1:1me ele La.es generos, ou semelhantes, 
será intimado o dono, Gu consigaatario, se fór conhecido, para 
dentro de 24 horas despachai-e, ou retiral-o, )Jara (ieposito 
especial, na fórma do art. 23i, paragrapho unico; e não o fazendo, 
Gu não sendo conhecido o dono , ou consiguatariO,JH'OCeder-se-ha, 
dentro das 2t horas seguintes, á sua venda em basta publica, 
na conformidade da § 2. 0 , sendo além <listo multado de 20$000 
até iOOHOOO pot· cada volume, ou de 10 até 50 °/o do valor 
dos t•cfe l'idos gcneros, a arhitl'io do r eSilec tivo Inspectot·, ou 
Admiflistrador, além da indemuisa(:ão do clamno que desse facto 
resultar a outras marcadol'ias, ou ao edifi cio em que estiverem 
depositados, e ar·mazenagem em dobro desde o dia da sua en
trada, ainda que a nãn deva (212). 

§ 5.• Nas mesmas penas incorrerá o dono, ou consignatario 
se .o manifesto contiver a cleclat·açào de que os volumes en
ccrrão outras mercadorias, e ante&, ou na oceasião de sua des
carga, não tiver feito declaração por escr·ipto de sua existencia. 

Art. 205. No serviço interno das Alfandegas, e Mesas de Rendas 
não serã.o admiltidos opet·arios, ou serventes que forem c cravos. 

ArL. 206. A carga de um na via , pelo que pertence a volumes 
de fazendas e geueros seccos, ficará e m um só annazem, se fõr 
JJOssivel. Os genePos vulgarmente cha~.ados de estiv.a serão de
positados em arm:uen3 especiaes. 

§ Unico. Os armazeus serão indicados pelo Administrador das 
C~1patazias, ou Administrador do eut1·eposto, deposito, ou tra
piche alfandegado . 

• (2l2) Veia-se a Ordem li Thesouraria do Rio Grande do Norte em ll 
de Dezcmoro de 18G3. [Dia rio 0/TLcial n.o 295 de 1863.) · 

A armazenagem em dobro de que trata o art. 204 § 4.o é multa dis
tincta da de que fazem mcnçilo os arts. 1.20 e 68! § 2.0 : aquclla não del'C 
ser distribuída pelos Etnprc~ados . Ordem á Thcsouraria de ~lato Grosso 
em l.O d.c Janeiro tlc 1865. (Diar io 0/Ticiat u,o 1~ de 1865.) 

12 
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Art. 207. Nenlmma A,utoridade, de qualquer ordem que seja, 
"{)Odcrá entrat· nos eqiücios qas Alfandegas, e Mesas de 1\endas, 
l?eus at•ma?;ens, <leposi~os, portos, registros e OJJ~ras dependen
cias ou nos entrepo~tos e trapiches alfandegados, ou ainda nas 
embarcações que estiverem em carga, ou em deséarga, ou 
:{l•ãnquia, ou sujeitas á fiscalisação, não estando desembaraçadas 
e col'!'eutes, por si, ou por seus delegados, Oi! 9fficiaes, para 
exercer actbs de jurisdicção, s.em perrnissã.o do respecqvo Ins
pectot•, ou Administrador, e preoe<1encia de pedido de dia, e 
.Pora para es.se lim; ao que ~c prestaráõ os referidos Insneetor, 
ou Administrador, nos tem10s do Decreto n. 0 ~:t2, de 16 (\C Abril 
de 1847 (213). 

~ 1.0 No caso de cap~nra de delinquentcs, ou de indivíduos, 
COJJtt·a quem se tenha ordenado, ou (lecretado (ll'isiío, só podet·á. 
çsta ter lugar mediante precataria, ou requis!çao da AulOJ'idade 
competente. 

§ 2. o No caso de n. gran~e dclicto, em que o dclinguente, per
seguido pelo clamor publico, se introduzu· por qnajquer rnodo 
em algum editicio sujeito á fiscalis.ação da Alfandega, ou Mesa 
de Rendas, ou em seus armazcns, enLrepostos, dcpositos, e. 
tt·apichcs alfandegados, o Inspcctoi·, ou Administraclor o fará, 
prender, e remette1• á Autoridade competente. · 

A1•t. 208. As met·cadorias existentes nas Alfandegas, ou 
Mesas ele nendas, c seus armazens intenws1 ou externos, nos: 
entrepestos, e depositas, ou trapiches al!an<legaclos, e nas 
embat·caçõcs sujeitas á fisca,Jisação só poderão se1· embar
gadas, sequestradas, ou penhoraclas, emquan Lo nelles permáne
c;enml, nos seguintes casos: 

1. o De execução para pagamento de dividas da Fazenda. 
Nacional. 

2. 0 De arrecadação de b.eu,s de defuntos e ausentes, nos 
t.ermos da resp.ectiva Legislação . 
. 3. 0 De execução a que se referem os ar~s. 527, 019, e 
'Z8o do Cocligo do Commercio. 

4. 0 De penhora nos tet·mos do art . 520 do negu:amento 
n.o 737. de 2/l de Novembt·o de 1850, guardada a dist>osiç·ão 
do at· t. 2ü6 do presente I\egulamento . 

Art. 209. Nas hypotl\eses s.a e 4.a do artigo precedente 
serão observadas as. seguintes regras: 

§ 1. o Apresentar-se-ha :~o respec~ivo Chefe da Rerwrtição 
fiscal CarLa Precataria Rogatoria, legalmçnte expe(fida em 
.Qo.me do Juiz COTI1(JCtC11~e, a qual devera conLcr: f.o, 110 
çaso de embargo, o theot· <;lo !lespacho, ou sentença ·que n clle 
se tiver mandado proceder, e, no caso de penhora, o theot· 
da sentença proferida contt·a o executado, leg.ilirnatrionte 
)>assada etll julg(ldo; 2. o, em qualquer r! os casos men cionados, 
a iOIJ>Ortancia da divida para cuja scgmanç.a, ou, pngamento, 
se tem de fazer o embargo ou penhora: 3. 0 , especiüc:ição 
das mercadorias, ou volumes qu~ se houverem .dç emjlargar, 
Otl penhorar. 

~ 2.o Mandada cumprir pelo respectivo Inspector ou Ad~ 
ministrador a· Precato ria, se procederá a exame, conferencia 
e avaliação das mercadorias, pela mesma t:ónQa que. ~c pro
cede para pagamento dos direitos; c logo se fará o embargo, 

(·2.lS) Veja-se o art. 126 § 41 c nota. · 
Veja-se o A riso ao Ministerio da J1:1stiça em 20 cle Agosto de lS~a. 
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.?u penhora, lavrando-se o a uto nos termos dos arts. 327, 
.. dd , 51l, M2 e 513 do Regui :Hn nnto de 2ii de Novembro de 1800 . 

~ . 3. v Es te auto será assigu~do pelo Empregado a cujo cm·go 
CS L1 v.er a guarda das m ei·callonas, a quem os Officiaes de 
Jus tu; a llarão a coutra fé do m esmo auto, para se averbar, 
ta nto na l'J'ecatoria como á margem do livro das entradas 
df a.s m ercadori as , o' emiJargo, ou peuhora que nellas se tiver 
CILO. 
~ 4. o E ffectuado o embargo, ou penhora, ficará suspenso 

~ d es j)ac ho das mercatlorias emiJa rgadas, ou penhoradas até 
hnal dec isão ; mas se es ta se de morar, de sorte qu e passe o 
~Cin fl O pot· qu e poclcm se1· guardadas nos armazens e lleposil.os 
II:sc:w~, se obsc rvarú õ a respeito ele taes mercadorias as dispo
St •,\Ot.lS ti C's La Regulam ento relativas ao consumo ; declarando-se 
~os ~n !wn cios es ta circ ums Lan cia1 para qt!e ,os iuteressados 
I equcu·,w o que julgue m a bem uo seu thretto ; !)a vendo-se 
~Ot' .ti·ansl'criUo o e mbargo, ou penhora para a &Olllll1a que fic:u' 
li qtll :.la , a verbando-se na l'recator ia , e no livro das entradas, 
n a .forma do parag mpho antecedente, c comn'tunicando-se ao· 
J ui z competente o occorrido. 

§ !i .• Q uando se tiver de erniJargar, ou pcnhot•:.tr algum navio, 
9u .m e t· c a ct~rias exiswntes a bordo de al guma embarcação s ujeit~t 
<~ hscalts a ~·ao tia Alfandega, ou Mesa de Rendas, se api·escnLa ra 
a Cana l' recatol'ia ao r espectivo Chefe nos casos do art . 2.0!!, 
~ com as formalidades prescriptas nos paragraphos antecedentes·; 
ut cli ~ an<lo-se , quanto ao navio, o seu nome c o do Capitào i c daclo 
o de3pac ho para seu cumprimento, se procederá na fo r ma do 
~ 2.•, devendo ser as mer c:l.dorias irnm elliat:un cnte llescarre
~adas, e o uavio entregue ao depositalio judicial, depois de 
desemb:Ha çado e cort·en te . 

~ ü. • A. entrega das me t~cad o ria s, dinl! eii'OS, ou n~vios. e.m
ba t•gados, ou penhor a dos, nao se e fl'ec tuara se ut que se.1a extgtda 
por no va Cat·ta Preca w ri a Uoga toria do .Juizo Commercial , e 
se m ctue a Fazenda Naciona l seja satisfciba de quanto lhe fôr 
~evid o . No caso dos ~s 4.0 c ;s.o, com P reca taria do Juizo com
pe ten te, pagos os devidos di reitos, a!·maze na gem,. on taxas a 
que es ~Ive r suj eita, pódc a m et·catloria ser removtcla para·dr:
po si to judicial. 

~ 7." 'o embaJ"go, on penhora , que se fiz eJ' na fórma elo ~ 5. 0 , 

n ão impedirá a desca rga das m ercadorias embargadas, ou pe
nhoradas , para os at·m:uens, ou clepositos das Alfandegas, n em 
obs l.at·~ a appt·chensão, que se deva fazer das m ercadorias, ou 
do3 navios ([UI:! se tivere m embargado, ou penhovaclo, nos casos, 
e pe lo modo dec retado nos res pec tivos R egulam e ntos, seu pro-. 
c.e?so, julga me nto e pl ena e xecu ção, ainda que clahi r esulte inu
ll lt:;ar-se o embargo, ou penhora, no Dodo, ou em parte (214). 

{21 t) Decreto n ." s u ele l::t ele Outullro ele 185l. 
Vej a-se ·a nota ao art. l.'l6 !i 4.0, 
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CAPITULO UI (2 1:.>~ . 

DA DECL.\RAÇAO DO COXTEGDO DOS YOLGMES , Tc MEllCÃDOlllAS 
ENTRillAS PARA OS AR~rAZENS DA ALGA:\DEGA, 

00 DIESA DE RENIHS. 

A1t. 210. O dono, ou consignalarí"o das nJcrc:ulori!}S impor
tadas, e na sua falta o Capitf\0., ou Mestre da cmbarcaçf•o que 
as Lr:msportar, é obrigado a apresentar, dentro <lo prazo tie 
doze dias, depois que o navio der cntr:lda, uma declarac;:ío, 
por clle assignada, da qualidade e <{tJantitladc elas mercadorias. 
que espera receber, nome <lo navio e do scn Capil.iio, marca 
c numet'O dos volumes. c igualmente o seu valor, no caso em 
que as mercadorias cstcjii.o sujeitas a des.pacho por factura t2Hl), 

~ 1.• Estas declarações, pelo que pei'Lcnce aos; liquidos em 
cascos, serão feitas com a mesma cxacLidão de nu meros, ma1·gas, 
e cascos, nome elo navio e do Capitão; llca porém Jirrc as Jlartos 
requet·er vistoria c a sna medição na occasião d~• dcsc:nga, se 
não estiver ainda feita tJOL' se conhecer que houve clciTama
;mento, ou quebra na qua1iLidade elo li quido que o.s cascos con
tinhão. 

§ 2.• Feit:t a dcelaraçrtO ele que trata es.tc artigo, só poderá 
ser r ectificada dent1·o das primeiras 2~ horas seguintes, à ,·ista 
<Le engano justificado perante o respectivo Inspector, ou Au- · 
ministrador. 

§ 3.• Findo o prazo marcado, os volumes e mcrc11dorias, !;:Gbrc 
cujo conteúdo não se houver feito a dcclara~:ii.o exig-ida, scrfto 
po'stos. em boa gua1·da om um armaz.em especia l, on·de pern):l
Jteccr;iõ a.té 6 mc;,es., co brando.-se por esse tempo armazenagent 
em dobr·o; e se durante css.c JH'azo. nã() comparecer seu elo no 
ou co.nsignatario, ou alguem po1· elle, considerar-se-hã.o ab:m~ 
donados, procedendo-se nos tel'lllOS de consume, na fól'lna do 
Cap. 6.• do presente Titulo (2 G ) . 

~ 4.• Se as ·m.crc:Hlorias por sna na.Lurcza forem sujeitas á 
co.rrnpção., o pr::tzo cl.e cstatla ac irn,a fh;:Hio será lle 3 me;,cs, pro
cedendo-se em todo o caso ele avnria, ou coJ-rupçã_o nos tennos 
11rescriptos pelos arts. '~1í4., ii16 § 6.", 1ít7, 1>30 e seguintes rla 
presente negulamenLo. 

~ 1í.• Os donos ott consignata1·ios elas mercado.Tias assim n~co 
lhtdas poderão comtudo rec~bci-:'Is dentro d.o prnzo ma1·cado no 
paragra,pho antecedente, c ate o n;Jomento. de su.a venda em leilão,

1 

(215) Foi suspensa a execução. deste Capõ:nlo na parte rcl.ali1·a ás de
rlarações de que o mesmo trata. Decreto n.o 32lí de 31 de De-zembro de 
1863, ar L. 21. 

(216) Vejão-se os Avisos á Alfnndegn ela Côrtc em 5 ele M~io ·ele ISG.2, ci
tad 1 em a nota ao art. .ssa,,e em 17 de Jan eiro de IBG3. (O ]Wimcir() csli\ 
no Bol.) Vejn-se o AviSO a Alfanelegn da Cõrte em 10 de Fevereiro. de 
1865 citado em a nota ao art. 553 . 

Veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863, art.. 2~. 

(217) Veja·sc o Aviso á Alfanclcga ela Côrle em o I.• de Junho de 1863. 
Yej a·SC o Deoreto n.o 3Zlí de 31 de Dez.cm IJro ~I e l8G3, art. 18. 
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fazendo ~s declaraç-ões detcrmin~das, c ju s ~ific:mtlo que lhes 
Perteucern á vista do conhecimento, factura, ou cartas de aviso 
que tiverem recebido, e sohcndo a armazenagem em dobro 
de que trata0 mesmo paragrapho, além da multa de 10$ até 200$, 
que lhes será impo~La }Jclo respectivo rnspeclor, ou Adminis
tra(] o r (218). 

Art. 211. As declarações determinadas pelo ac·t. 210 contcrflõ 
fl numero, quantidade e qualidacle, peso, ou mecUda da merca
doc'ia; e se no acLo ela verificação para seu clespacho se J.'C
conheeer qne as decl~rações são falsas na espocic, ou inexactas 
qua.nto {c quanticlade, peso,_ merJida,_ ou q~calidade da merc~
dona, os que taes declara çoes h:r.erao serao muiJ.~dos ele 10$ 
nté l.íO,~OOO: verificad~ a existencia de fraude , se observarú as 
disposições do art. oi>3, § L o, c da ui ti ma pac·te do art. 5~8 (21\J) . 

§ Unico. Não serão allmittidas declarações vagas, ou de que 
ignora-se o que contém o volume; e neste caso , quando a p~rte o 
requerer, será pel'lnittido. dentro dos prazos marcados no t. rtigo 
antecellcnte, YerifiC:ll" O Conteúdo dos VOlumes em pc·esença de 
um Empregado de confiança do Chefe da l\cpartiçãu, mediante 
o p~gamente da multa de i tf2 •!o do valor das 1 espcctivas merc::a
llcmas. 

AJ't. 2L2. Dur:~ntc o prazo mac•carlo 110 art. 2l0, ou no 
dos ~~ 2-'', 3." e 4.• do Jllesmo ~rtigo, c nos casos por cllcs 
pc·cvbtos, serão aceitas toda~ c quacsquer dcclac·açõcs sobre a 
cxis~cncia de mcrc~dorias em fLmclos falsos, ou occult~s por 
outro qu:-~lqucr modo. 

~ 1.• Em qualqucc· outra occasião posberioc· aos referidos 
prazos a verilicação do facto da existencia de mercadorias em 

f.!mdos l'alsos, ou occultas por outro lJLJ:Jll]ucr modo, com Q 
Jun de del'raudac· a Fazenda Publicn , ~inda que feita em vir
turle dt• declara ção, ou denun cia do dono, ou consignatario 
do volume, darú lugar á imposição das penas dos a!'tS. 556, 
1507 c 51)8. 

§ 2.• As declarações exi p-i<las no ~rt. 210 serão escriptas em 
papel de foc·mato oc·dinarw, eonforme o modelo da nota para 
despacho, rubricadas pe•lo Chefe da ncpartição, numeradas, 
encadernadas, e archivadas para serem col1feridas ~ todo o 
tempo com o conteúdo do volume em t'lespacho, e p~ra 
qunesqnec· ou4ros effeitos fiscaes; formando ~s decla1·ações dos 
volumes pertencentes á c:trga d.e cada navio um ou mais 
tornos, em separ:tdo, de cada viagem. 

Al't. 213. As declarações exigidas neste Cr~pitulo s'C rão dis
pensadas á vista da nota para despacho, apr~scntada dentro 
dos prazos mac·cados no :.wt. 2:1.0. · 

(2l:S) Veja-se a OJ'dem á Thesouraia do Maranh~o em 18 de Junho de 
1863. 

(\\19) Ordem á Thescmraria de Maranhüo em 18 ele :Tunho ele 1863. 
~ Tistá ~uspcn so o art. 211 elo Jlcgnlnmcnto. Aviso á Alfanclegu ela Cô!'le 
em :n de Junho el e 186-1. (Dia rio 0{/lc'ia.t n.o ! 54 el e ISG4. ) . 

.. 
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CAPHCLO IV . 

DOS E~l'UEI'OSTOS ;220 ~ . 

Art. 21.1. Os ::mnnens, trapiches, ou cdifir:ios cspeciaes, dcs
tin:ulos IJ:na depos i tos de mcrcadar·ias irnportad:1s co111 des
tino a 1iorto, 0 11 tcrritorio estrangeiro, dcnouüu:n-se-bão :-En
trepostos.- (22 1) . 

Ar·t. 2liL Os etreite>s da entr·acl:l, ou importa<,:ão de rncrc:~
dorias, scmlo expressamente destinadas para porto, on terri
torio estrangeiro, ou para transito, ficlio suspensos dur:~nte o 
seu deposito em algum entreposto, m c<Pantc as formalidades 
estabelecidas no . pr·esen te Regulamento (222) . 

§ Uuico. O entr·cposto, quanLO á percepção dos direitos de 
eonsumo das mercadorias rmpor·tadas em virlude desta facul
dad~, é assemelhado a tcrTitorio estrange ir·o. 

Art. 2'1li. A entrada das m er cadorias no entreposto poderá 
ter lu g:u· nos seguintes casos: t223) 

1. o De importação directa por 111ar·, ou pelos ri o~, e aguas 
intel'iorcs das Províncias do Auwzorws, c do Grüo-T'ara na fórma 
das Conven(}ões, otL '!'raLados celebrados, e dos Regulamentos 
Fiscacs cxpc<liúos na fónua do art. 1li~ (22·í . . 

(220) Rcmctteu-se no Minislerio ela Justiça o novo Regulamento das 
Alfanctcgas, a fim de qtte os TriiJunaes e Autoriuaclcs COIIJrncrcines o 
observassem na parte rcspeclil'a aos trapicl1es atfanclegactos, entre
postos publicas, c no que to~;a á outras disposições que lhes pertcn
éem. Avi~o crn 23 de Outubro de 1860 (Boi). 

(221) Derreto n.o 3~17 ele 31 de Dezembro el e 1863. art. 2.o c seus §.41. 
o m·t. 21-1 elo Jtegt!lamento {oi revogaclo pelo Decreto acima citaclo 

m·t. 7<i. 

(222) Revogaclo pelo Decmlo n.o 3217 de 31 de Dezembro ue 1863 
art. 75. 

(223) N<io é pcrm i! li elo aos donos ou consignatarios rins mercadorias 
já llescarrcç;nttas na Alfanuega antes do Decreto de 31 de nczemhro de 
18G3 depositai-as hoj e em en treposto, devendo a res.peito llellas oJ)ser
var-se as disposições elo Regulanrcnto de 19 ele Setembro de 1860 quanto 
ao prazo da demora nos annazens cst.ii.belec;iclo no art. 299 §§ 2. u e 4.u, 
que vigorava na época de sua descarga e deposito. Aviso a Atfaudega 
da Cõrle em 3l de Março lle 18Gi. (Dic~r io 0/Tlciat n.o 83 de 186±.) 

(224) Declarou-se no Ministro dos Estrangeiros, em resposta no seu 
Aviso !le 17 de Julho de 1861, com o qual transmiltio por cópia a nota 
ela lcgaçno elo Perü, e o officio dirigido á esta pelo respectivo Consul 
sobre cliflicultlades re~ulla ntes da falta de um regulamen to que pennittà 
o despacho e o clel)OStto das mercadorias que forem rmportaclas no Pará 
com destino ftque lla Republicn, ou a outras, que os favores estipulados 
com o Governo do Perü pelo tratado de 22 de outubro de 1858 têm sido 
observados; e que par~ as novas providencias que deseja a re.rerida lc
gaçüo, sendo precisas mformações das autoridades locaes, se 1a officiar 
aos Presidentes cta menciOnada Provincia e da do Amazonas para que as 
ministrassem com ur€encla. Aviso em 8 ele Novembro de 1861. (Bol.) 

o uegtllamento de que (alta este A viso, /.lai.çou depois com o Decreto 
H.o 3.nu etc 31 de nc;;cmbro cte 1863. 
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2.0 ne II·ansfercncia de um enLI·eposto para outro. 
Art. 217. Os entrepostos são publicas ou particulares (22i:l). 
§ 1.• Os entrepostos publicos são armazens iutemos, ou ox

tem~s da Alfandcga, sujeilos á sua dirccta e irnrncdiata adminis~ 
traçao e fiscalisação, mantidos e custeados pcl11 Fazenda Publica, 
c exclusivamente applicados á guarda, e deposito de mercadorias 
expressamente impoi·tadas com destino a porto, ou territorio 
CSLI'JU"'CÍI'O. 

§ 2.•" Os entrepostos particulares são armazcns, ou trapiches 
estabclocido.s com licença e !l(Jprovaçrto do ~linistro da Fazcnd:t, 
administrados, mantidos e custeados por conta de particulares, 
o{' u de associ:wões commerciaes, nos portos, ou lugares para esse 
Illl habilitados, sob a imm ediata direcç;l o e fiscalisação do 

lnspector da respectiva Alfandega, e applicados ao mesmo fim 
que os entrepostos publicas (226) . 

Art. 218. A concessão dos en trepostos particulai·es é mera
mente ]lessouJ, nãoJJodcnrlo ser ti·ansferida sem autorisaçno do 
Ministro da Fazen a; c cessará nos casos de auscncia, fuga, 
falleneia, pronuncia por crime contra a propriedade, c pOI' qual
quer facto, ou accidente, em virtude do qual o indiYicluo fique 
por direito privado da administração de sua pessoa e bens (2271. 

Art. 21!!. A' concessão de entreposto particular deve preceder 
(228): 

1.• Pedido por escripto do dono do cdificio destinado para 
esse fim, ou do seu loc:\tario, ou usufructual'io, instruido com 
<locumentos que provem a .propric<lade, ou o uso e gozo do 
mesmo edificio. 

2. • Exame do edilicio sobre sua capacidade e segurança, feito 
])OI' peritos da uomcação do IuspcctOI' da Alf'andega, e informação 
deste, c das 'l'hcsourarias de Fazenda ll::IS ProYincias, ouvida a 

Não foi approl•ado o neto da Thosouraria ~q Par;i, approbatorio da 
decisão da respectiva Alfanc,lega, pela qual SUJeitou ao despa.cbo de con
sumo !livers;ts mercadortas tmportadas naquella Provu~Cia, pelo pa
tacho ingicz FloJ·est, com destmo ao Perl!, vtstq_que nao se achaviio 
nincla Cl'eUriOS entrepostos na Pronnma, C n<lO podJaO porlanto ter nella 
c!Tcctividade as disposições relativas, e nfto es ta vão as referirias merca
dorias fóra das condições geraes da importação, que permiiWio em todo 
o caso a rocxporl.açiio ou u~ldeaçito das morca!lorias, na fórma do Regu
lamento. Ordem em 19 do l.'evere1ro de 186::>. 

( 2~~) Re1·ogado pelo Decreto n.o 321'1 de 31 de Dezembro do 1863 
art. 75. 

· (226) Yeja-se o regulamento qno baixou com o Decreto n.• 3'.!1G de 31 
de Dezembro ele 1863 art. 1. 0 § 3. 0 

Veja-se 0 Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863 art. 14. 

(227) A viso ti Presidencia ele Pernambuco em 4 ele Agosto de 1863. 
(Diario Oflicial n.• 208 de !863.) 

Veja-se 0 Decreto n.• 3217 ele 31 de Dezembro de 1863 art. 14 § 2.o 
Veja-se a Circular de 12 ele Jan eirO do 18M. . 
VeJa-se a ordem á Thesow·ana rJa Balua em 26 de Fevereiro ele 

l&l<t citado em a nota ao art. 121 fAddttamento a coll.J 
. veja,~e 0 Avis;o á Prcqiclencia de Pernambuco em 12 de Dezembro 

da 156!1.. 

(228) veja-se o Decreto n .• 3217 rle 31 de Dezemhro cie 1869, art. 14. 
vcj.a-se o Aviso á Presidencia tle Pernambuco em 12 de Dez.embro ele 

18li·l citado Plll n nota anterior. 
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Commissão da p,·aça do Commercio I·cs pcctiva, Qndc a houver, 
c, na sua ralta, a Camara 1\Iuuidpal do lugar l22!l) . 
. a.o Plano, ou planta do edificio em geral, e especial uo seu 
interior, e de suas pontes de descarga (230). 

4. o l:labilitaçao do impetrante, por que conste que é pcs~oa 
abonada; podendo este rctjuis i~o supprir-se com fiança iuouea, 
ou caução, cuja imporLandu Sl!ra arbitrada na conformidade das 
Leis de Fazenda. 

1>. 0 Documentos que provem qu e o impetrante se acha livre de 
pena, ou culpa, c 110 go:~~o e livre aduliuistração de sua pessoa c 
bens. 

Art. 220. Na c:1r·ta de concessão se mencionará: 1 ·", o numero · 
dos armazens, coxias, ou rcpar tilllCDLOS de que se compor.er o 
ent1·eposto parLicul::u·, c sua capacidade; 2. o, o uum ero de suas 
portas, j:,~n c lla s, oculos c aberLUI':lS de qualque1· especie: 3. 0 , a 
fJualidade dás mercadorias qu e exclusivamente podem ser uelle 
depositadas, e a quauúid auc uos volumes, ou dos gcncros, e 
objer.tos a granel que pó de receber (231). 

Art. 221. Os entrepostos particulares Lerão o menor numero 
possível de portas, ou sahidas para a terra, ou para o mar; 
conservando-se abertas as que forem destinadas pelo respec
tivo Inspector da All'a'ndega, ou Administrador ela Mesa de 
Hendas, para o expctliente diario, uuica1riente polo tempo que 
este dui'ai'. Cada u111a das portas de sahida, ou entrada tera 
duas cha':cs desenco11Lradas1 que scrã!l coufiadas, uma ao CO!!,l
pcteute l'Iscal, ttue a depositara, no fim do cxpcdwnte, na mao 
do Porteiro da Altandega, ou 110 .luga1· que o Inspcctor de
signar, e a outra ao dono, ou Arlminis~rador do entreposto; e 
sómeute com o concurso de ambas poderão ser, ou conserYar-sc 
abertas as mesmas portas . _ 

§ Unico. As chaves das demais portas, janellas, ou abc1·turas, 
que não forem de uso habitual, esta1·ão sempre encerradas em 
cof1·e especial, que Lerá fechadura <le duas chaves desencon
tradas, e estas terão o ucstino acima designado p:ua os das 
portas de entrada, ou sahida. 

A1·t. 222. Fica absolutamente prohibida a morada, ou residencia 
de qualque1· pessoa dentro do eut1·eposLo particular. 

§ Unic:o. Exceptuão-se a !.lo Administrador, e do Fiscal uo 
entr~osto, e a dos Guardas, ou Vigias, para sua segur::.nça , 
que cvcr~ ter lugar em repartimenLos especiaes, separados, e 

(229) Ordem á Thesouraria rlo Espírito Santo em 17 de Junho de 181>3. 
[Diarto omcial n .o i6!l de t863.) 

Ordem a Thesourat·ia de Pernambuco em l4 de Julho de 1863. {Diario 
O{ficial n .o 189 de 1863.) 

· (230\ Ordem á Thesouraria da Bahia em 29 de Outubro de 1861. 
Não podendo continuar a subsistir como trapicheç ou armazens al

fand egados os que forito estabelecidos anteriormente á promulguç1io do 
Regnlamento de 19 de Setembro ele 1860, e nüo .est.iverem nas condições 
dos arts. 210, 220 e ~:?, como ta.es se nüo elevem considerar senüo 
nquelles a respeito dos_ quaes ~orem apresentadas as competentes Cartas 
nnperiaes de concessuo, na forma do art. 220, devendo os que as pre
tenderem, habilitar-se perante o Thesouro nos lermos elo art. 219. Cir
cular de 18 de Abril de 1865. (Diario Offi.cial n.o 101 de 1865.) 

' (231) Veja-SI'; o Decreto n.o 3217 d~ 31 de Dezembro de 1863, art. J.t. 
Veja-SC a Cll'CUIUI' de 12 de J UI1Cll'O ele 186•~. 
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sem eom muuicar·ão com arm:1zens, cochias, ou lugares de de
posito, c gu::mla· de mercadorias (232) . 
. Art. 223. A esco lh a de Lodo o pessoal dos en trepostos par

ttculares, inclusive do Admin istrador, quando este não fõr o 
lll'Opt·io conccssionario, fica dependente da approvação do res
pectiro Inspcctor da All'andcga, ou Administrador da Mesa de 
~endas, que, §Clllpre que o julgat· conveniente aos intere.sses 
hscaes, podm·a suspenrlet· 110r tempo certo, ou despcdtr o 
]Woprio Administrador, ou qualquer dos seus empregados, ou 
O()erarios . 

Art. 224. O Administrador do entt·eposto publico será esco
lhillo 11e lo l\Iinistro da Fazcncla d'entre os Empregados mais 
icloueos da Alfanclega, ou Mesa de Rencla~, 011 de qual fiU~t· 
outra n.epal'tição de Fazenda: todo o m::us pessoal sera tl
raclo da AI f'anclega, ou Mesa de Rendas, pelo seu respectivo 
Chefe (233) . 

Art. 22;;. Nenh uma pcsso1 po llcd , sob qualquer pretexto, ter 
entracla nos entr~postos sem licença do rnspcctor da Alf'andega, 
011 Administrador da J\Icsa <1 e Rendas, a qual poderá ser geral 
c sem limitação de vezes, 011 especial para algumas vezes, em 
Çalla m~z, ou p;ua uma só vez, ou para ee1·to dia, ou hora, 
as segu111tes classes de pessoas: 1. 0 Assignantcs da Alfandega; 
2. 0 donos, ou eonsignatario de mercadorias em deposito, e seus 
caixeil·os competentemente habilitados na fórma do Capitulo 7. 0 

do Titulo i:). o; 3.° COI'retorcs e Dcs11aehantes; 4. 0 compradores; 
õ.o Capit:ics dos navios que nell es tiverem depositado pal·te, ou 
todo o seu cal'l'egamcnto; 6.0 em geral pessoas que inspirem 
coofianç::t, para simples visita. 

§ Unico. Exceptuâo-se desta prohibição: 1.o os Empregados 
das All'andcgas; c Autoridades .ludiciarias, ou Administrativas, 
quando forem em exercício de seus empregos, ou car·gos, pre-
venido o respectivo Inspcctor da Alfandcga, ou Aclministr:ulor 
da l\Icsa de Rendas; 2.0 os indivicluos empregados no serviço 
do entreposto, nas horas competentes, ou em que deva ter lugar 
o mesmo serviço (234). 

Art. 226 . Os entrepostos não poderão servir para embarques, 
desemb::trques c passagens de mercadorias que não sejão desti
nadas a seu deposito, ou estiverem nalles depositadas, na fórma 
dos artigos antecedentes. 

Art. 227. As portas perm:meceráõ sempre fechadas, emquauto 
o expediente de entrada e sahida, ou conferencia das mcrca ..... 
dO!'ias não exigir o contrario; devendo o expediente da sabida 
umcamcntc ter lugar em horas ccrt:~s. 

§ i.o Emquanto as portas se conservarem abertas para entrada 
e sabida das mercadorias, haverá pessoas Cle eonfi:mça, ou vigias 
nas portas, nos armazens, cochias c lugai'CS de deposito, que 
velem sobre a guarda das mesmas mercado rias, e especi:~lmente 
de seus rotulos, ou marcas. 

(232) Aviso ú Alfandegada Corte em 5 de Julho de 186·l.(Diario o(fl.cial 
n.o 159 de 1864.) 

(233) Veja-se a Circular de 12 de Jan eiro de JSG•t 

.(23.1.) Frauquéa-se a entrada ao Ailministrador do Consulado Provin
C1:11, prevenido o Inspector da Alfanclaga. Ordem i\ Thesouraria das Ala
goas <'111 1l ri c Ago~to ri c JSG3 . 

13 



-98 -

§ 2.• Ouando seja nccessario abrir o ent.~·eposto para entr·ada 
e sahidà de qualquer genero, para beneficio das mercadorias 
ou para qualquer outro fim, a Administração confiará a cl!avê 
do armazem ao l<iscal, ou a algum outro Empregado, que será 
obrigado a dar parte por· escripto do movimento ele Jazcndas 
que houver nesse dia, a qual será rcmettida á Secção compe
tente para as conferencias precisas com a escri1lluração do 
depo.sito. 

Art. 228. Em nenhum entreposto se poderá entrar de noite, 
seja qual fôr o pretexto, salvo o caso de que trata o art. 177, 
procedendo-se na fórma do mesmo artigo. ' 

Art. 229 . Para qualquer gcncro, ou mercadoria reputar-se 
d~stinado a entreposto, e ser ahi recebido em deposito, é 
mister (235) : 

§ i .• Que no manifesto da embarcação que a transpo1·tar se 
faça expressa declaração: 1.• de que se destina a entreposto· 
2.o ele sua qualidade, quantidade, numero, medida, ou peso· 3.~ 
da qualidade, quanticladc, numero, marca e comramarca' do 
volume em que vier acondicionada. 

§ 2.• Que o dono, ou o consignatal'io àa mercadoria, dentro 
do prazo de doze dias, contados da data da entrada ela referida 
embarcaç1ío, ratifique essa declaração, em que mencionará tudo 
quanto se exige para os despachos para consumo; e que assigne 
o competente termo de deposito (236) . 

§ 3.o No termo ele que tra La o 11aragra3ho antecedeu Le, o deposi
tante se obrigará a saLisfazer todas as espezas de armazenagem 
embarque, desembarque, cleposiLo, locação, guarda, conducção' 
arrumação, e beneficio cruc r eceber a mercadoria durante á 
sua estada, c direitos respectivos, no casei de ser vcndidaJlara 
consumo logo gue se venc~r o t.errn<:> do deposito, quan o o 
seu proclucto nao cubra a Jm portancJa de taes despezas, e di
reitos. 

§ 4-.• As declarações dos manifestos relativos ás mercado
rias destinadas a entreposto se julgaráõ de nenlnrm effeito se 
JJão forem ratificadas na fórma elo ~ 2. 0 

Art. 230. Serão excluídas do entreposto : 
1..• As mercadorias arruinadas, ou avariadas. 
2.• Os animaes vivos. 
3.• As armas e munições de guerra. 
4.o As mercadorias de diminuto valor, ou quantidade. 
õ.• As joias de ouro e prata, e as pedras priciosas em bruto, 

lavradas ou em obras. 
6 .• A bagagem elos passageir·os. 
7.• Os generos inflammavcis e semelhantes (237). 
Art. 231. Nos entrepostos Jlarticulares podem ser unicamente 

depositados: 1. 0
, as merca orias estrangeiras constantes da 

(23õ) Na fórrna deste artigo se deve unicamente reputar em transito as 
mercadonas 1m portadas de pmzes estrangeiros. Ordem (t TllesouraTia da 
Bahia em 3 de Fevcrei ro de 1861. (Boi.) 

Veja-se o Decreto n.o 32 1'1 ele 31 de Dezembro de 1S.G3, art. 4.• S 2.• 

(23G) Veja-se a Circular de 12 ele Janeiro de 1864. 

(237) Veja-se a ordem a Thesouraria ele s. Pedro em 12 ele Março 
de 1856. 

Veja-se o Aviso a Alfanclegn lia Côrle om 12 de outubro ele 18G4 
cit ncto Pm u nota no nrt. 20,1. 
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'.rabclla n.• 7; 2.•, a :t"'uardcnte, ou outro qualquer liquido 
alcoholico acondicionaao em cascos, qualquer que seja a sua 
origem, procedcncia, ou destino; 3.", os productos dos Esta
dos limitrophtlS, que tiverem cOIJVenç,ões especi:H<S com o 
Imperio, c que em embarcações nacianae~, ou dos mesmos 
:Estados, sejão transportados pelos rios, e aguas interjores das 
l'rovincias do Amazonas c Pará, destinados ao entreposto que 
se estabelecer na capital do Pará, provada a sua origem pot· 
üocumentos autbcnlicado por Agente Consular do Jmperio, 
ou por tlualquer Autoridade local, na fórma do art 400 (238). 

§ Uniw. l'ara a polvora, munições e armamento de guerra, 
l1_averá entreposto publieo, para este fim especialmente des
Lmado, ou algum edilicio, l'ortaleza, ou arruazcm a cargo do 
IIIinistcrio ela GueJTa, ou da 1\Iarinba. 

Art. 232. A's mercadorias inllammaveis c semelhantes, que 
não podem ser recebidas nos armazens das Alfandegas, ou 
não forem despachadas na fórma do art. 4a3, será facultado 
o deposito em eutreposto especial, publico, ou p:n'Licular, (se 
o houver) no e1ual se n5.o poderá admiLLit· outra qualquer 
mercadoria (239). 

Nos demais entrepostos obsenar-se-hão as disposições do 
art. 204, a r espeito da r ecepção dos gcneros iullammaveis c 
semelhantes. 

Art. 233. Podem ser admittidos em qualquer entre]Josto (240). 
1.• As provisões e sobresalen tes dos navios, que não forem 

necessarios para o consumo de st.ta lripolação üuraute sua 
es tada no po1·to. 

2.o O objectos salvados dos navios naufragados. 
3.• O carregamento LQ.tal, ou pa1·cial dos navios arribados. 

{238) O trapiche da Saucle, no Rio ele Janeim, foi convertido em 
ent.reposto particular. A viso <i Alfanclega ela Corte em 3 de Majo cl e 
1861. ( no!.) . 

Igualmente o trapiche da viu v a Lage & Filhos, na Ilha elas Enxa
das, na mesma cidade. Aviso á Alfanctega ela Côrte em ,1 ele Junho 
ele 1861. {Boi.) 

Veja-se o Decreto n.o 3211 ele 31 ele Dezembro Lle 1863 arts. 5.o, 
~5, e 16. 

(230) Veja-se o Aviso á Alfandega ela COrte em 12 lle ~!aio, Llc 18G2 . 
(Boi.) 

Veja-se o Decreto n.o 3217 ele 31 ele Dezembro de 1863 arts .. G.o, 
15 e 16. 

concedeu-se permissiio para se receber generos innammaveis, com 
excepoiio da pol\•ora e materias explosi vas, no trapiche do Lazareto, 
na Gamb<la, e no armazem n.o 6 do en treposto particular tia Tlha das 
Enxac\as, com certas restricções. Avisos {2) á Alfauclega ela Côrle em 
17 ele Junho ele 1864. ( Dia?"iO omc·ial n.o 147 ele 186•!.) 

Concedeu-se permissiio á noberto Jorge HaclCIQCk Lobo, Jeronimo 
José ele Mesquita e- Joaquim Pereira ele Faria, para receberem no tra
!Jiche Lasm·eto só mente generos infiammaveis que se destinarem para 
entreposto, com exeepçiio ela polvora, ficando sem eiTeito as conces
sões anteriores. AYiso á Alfanllega da Côrte em 29 ele Agosto ele 186•1. 
( Dia:rio om,cial n.o 199 ele 186•1.) Sobre essas concessões veja-se ainda o 
Aviso 1i Alfanclega da Côrte em 2 ele l\Iarço ele 1865. (Diario om,cial 11." 
65 de 1865. ) 

(240) Veja-se o Decreto n.o 3217 ele 31 ele Dezembro ele 1863 _!lrts. 
5.o e 16. 

o trapiche clcnominaclo Bastos, silo a rua da Sa,uclc, no Rio eleJa
neiro, foi convertido em entreJlOSto particular. Av1s0 á Alfauclega ela 
Côrte em 16 ele Junho de 1865 . (Di(l!rt:o O(f1.Gial n ,o 159 ele 1865.) 



- •100 -

Ar L. 2.H. A de~ i ,;na çií.o du entreposto p:u·a deposiLo de mcr
cadorios compeLe ao lnspcctor da Alfandega, ou Aümin isLr:Hior 
da li-lesa de B.endas; devendo todavia te r em aLLcn t;.ã.o o pe
dido, e indicação do depositante, sempre que l'ót· possível, e 
não offender os inte resses da fi scalisação (241') . 

Art. 231> . O deposito em entreposto JJarLicul a r se) poclerá se r 
permiLLiclo aos Nc;;0cianLes que forem Assi::mantcs das Alfau
degas; fi ca ndo todavia exce1Huaclos desta dispos i~·ão os donos, 
ou consignatat·i0S das mercado ri as de que Lr:tbií.(,) os ar ts. 232', 
233 e 21>3 (242). 

Art. 236 . O l n ~pcctor da A lfandeg:l, ou o Adm iuis tradol' da 
l\Iesa de n.eudas poderá conceder ~rausfcrcnc ia ele deposito de 
uns para ouhros enlt'epostos, parti cul ares 0 n tJUIJiicos, s iluallos 
no mesmo pot·to . 

Art. 237. Nenhuma mercadoria poderá sct' recebida e m um 
entrepos to sonüo á vista da guia ela Hepartiç.ão competente c 
sem que seja cun l'ct·itla e ver illcada )~ OI' um Conferen te p;;ra 
es te fim especialmente nomeado; devendo os volumes ser rc
pregaclos e scllall os de ·modo qu e a todo o temp o se possa 
r eeo nll cec t· sua ab ertura clalJlle:; tina (24::!). 

Art. 233. Em .liHos es pccincs JJa Alfanrlcgn se abrirúõ contas 
corren tes com cada um c tttrc pos Lo c depositante petas merca
çlorías depositadas, c sa ltidas; c uos entrepostos !t a verá um a 

(241) Fo i t•evogada « ordem el e 10 el e Julho ele 1858, que autori sa vn o 
deposito exclu~ i vo de lodo o lltisucnr proceden I e da provin eia elas Ala
gôas no trap iche compClmhia, eslabeleciclo na cap ital ele Pemarnhnco 
orclenanelo-se á Th esouraria rlcs la Prov incia que dcisso suas pmvit1l'n_: 
cias para que se cu n1 prisscm fi elmente as cli sposiçõcs , 1an lo do art. 23 1, 
co!IIo elo 25,! n.o 2 elo Regulamento, em vn'iucle dos ([uaos compete iiOS 
Che~es elas Alfanclegas c Mesas lle Rendas des ig nar o entreposto (Ott 
trapwhe) para cl~postLo elas n1ercarlonas, c 9ailc aos .tl opos1lantes o eli
reito de ped 1r e mciJCar o trap1che que devera ser [Jrcl c_n clo, sempre que 
fàr possivel, C não ofl end er OS lll i.Cl'CSS0S da fisca ii S~Çn O , dedarnnli !'J 0 3 
mesmos depositan tes em seus requer im entos o trap1cll e ('Jara ondo se 
desti na o genero que C)l,l erem depositar. Ordem (t Thcsout•ariu ele Prr
namlluco em 28 ele Novumbro ele 1861. Avisos aos Prcsidenlcs el e Per
nambuco e Alagóas uu mesma data. 

neclama;ndo conM·a a decisclo acú1w, ta111to os proprietm"ios do tra
piche Compunhi", como o do ~~>n outro dcno111:i1teuto AIJ'andega Yellw 
co m qwim o P-residente das A lagOas lw;via ce/.ebraeto u.n~ contntcto, ns'.. 
c~ndvndo o el(l.(j~w lt es., mandou-se owvt.r sobre ct mett;e·rut o pq·ow·1'ado·1· 
da coTüa, Fct;;entlct e soúeran'ict Netciona.t , JJOr Aviso de 16 da Setembro 
de 1862. com ct 1·cspostet do Proc~tradoT de! CO?'óct, q·emetteu-se o nego
cio, JJCiira consttltCiir, cí secção de Fa.;;encla elo. conselho de Estado, JJo·r 
.A.'Iftso de 23 do mesmo me.z e anno; e em vts ta do lJa·receT clct scooeio 
mwnclon-sc que fi;oas~c· em to elo o SP'!t v1:go1· ct onlmn c e 28 de Novcm'b ro 
de 1861. AV!SO ao PI'Cs ictcnlc etc Pernambttco em 3 de JClnciro de 18G:J. 
A o P rcsiclente das A lag Cms, ~~a nws 1nct dctta. 

JICclanw.ndo de novo ospi'OTJ1'ietm·iosdq t1·wpixhe Co.lll pan hi~ , ctepois 
de OI.I.Vtdo o conselho de listado, penntttw-sc o ctepos·tto dos assucern·cs 
das A lagôas no monc·üm euto trcqn:cl!e, ?'astabeéecenclo se a o1·dem cte 10 
de Jttlho ele 1858. Ordens ds Thesonrwrias elas ,tlaqôas e Pc·rncwnbuco 
em a ele Feverei-ro ela 1 86·~: (Düwio'o[ficictl n.o 12 ele iS64.) · -

v.eja-sc so b·re a'11tateria o A.vi·so à l'l'esidenCia etc Perllet lllbllco em "8 
de'Jubho de 18~·1 . (l.Ji fllr io .Of/kif! l n.o 175 ele 186•t .) · -

vejCirse o A vtso a l'res ulencta de Pernambuco crn 21 ele Fevc?"Ci?·o ele 
1865, que ma.n.clou snbs.tst·tr C! ordem de 3 ele Fc·ve•rciro de 186•1. (D'ÍCI,rio 
ofTi, ciat n.o 68 de 1865.) 

(ll•l\l) v eja-se o Decreto n .o 321'1tlc 31 ele f>czem l~ro el e 18G3, art. •to § 2.n 

(~1 .13 ) Vr.ju-sc o Dct'l'clo n.o 3.217 etc 31 r.lc DczocmiJro do 1863, art. s.•t 
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csc l'ipturacão especial tl J c .ttrarl.t e sahilla das ntcrcadot·ias, c 
vo! um es dcposit:Hlos

1 
com rcl'ct·cnt:ia. ao ntun c:·o c data d:Js 

gu1as de entr:ula, c as ot·ll cns de s~l11d:~ W14). . · 
§ Unico. C:ula entrada, oa rlcpo<; tto Iara o obJCCto de uma 

conta cotTentc ern separado; não d cvcmlo co nfun rlir-sc em uma 
sü conta as in sc ripçi5cs relativas :1 mais de um dcposiLo con
cedido ao mes mo rlcpos itantc . 

Art. 23\J. N a gui:l de qu e trata o :~rtigo :~ntcccdcntc se men
c ionará o Lhco r rias dccl:u·açües rc laLiv.~ s á mcrt:atlot·ia, nome 
lla embarcação que a houve r Lr:usportado, c o do se u dcpo
s it:~utc data do termn de depositO, num ero do livro, e da folha 
em que es te termo fM lavrado e assignarlo. 

Art. 210 . O dcposita t·io, ou Adn tiui s tr:~dor ll o cnrrcposto é 
obt·iga tlo a remcttcr ao J uspcctot· da Alfanclef:(a, no proprío dia 
em que se verillc:ll' , ou o mais Lardat· no segui nte, não sendo 
feriaclo, conhecim ento cxtrnhitlo do livro de talão das m erca
dol'ias qu e receber, o ryual contn~: 

:1. 0 Todas as det:lara r.ões COilstantcs da guia de que trata o 
at·t. 23\l. 

2.• A data da entrada, c decl:u·:H;ão de se acharem em bom 
estado, ou sem :waria. 

3.0 A verba da conl'ercucia dns mcrc:ulorias, l:~oc;-atla pelo Em-
pregado que a fizer . . . 

~ Unico. Pot· este r.oahcc un cnto se formara carga ao cutrc
Jl OsLo no compctcnt.c livro. 

Art. 2/jL. Os volumes depo~iL:-nlo s Lerão lllll rotulo em qu e 
se <lcclare o seu numero , m:wc:1, contt·::\lnal'ea , cmbat·car::io a 
rruc pertencem c nnm ct·o da g- nia ela entrnrla, c qtw cs'111 e r on
tt·as circumsLauc ias que fa c ili tem a procura c inspecção dos 
mesmos volumes . 

§ 1.• As mcrc:Hlorins a gr:m cl serão scpat·adns por meio de 
paredes de ta boas, na fre:Jte das quacs se co l! oeara. o r eferido 
rotulo. 

§ 2." O depos itaria , o l"iseal do entrepos to c os cucarrcgados. 
da ·gu:~nla c ~· igilan c ia do entrepos to velaráõ Tta conservação 
dos re reridos rotnlos. 

Art. 21.2. As mercadorias, on volumes serão arrum ados de 
modo que toi'U e á prim cir:1 Yista facil a sua inspccção 
exame e separação; dcYcndo se i' cncan teirados em lugar sccco' 
e SC]lai':HlO elas p:ll'CclCS de ai v enal'ia, a fim de evitar que se 
avariem; c não poderão ser Lt·~n sreridos, mudados, ou r emo
vidos ele uns para outt·os lu g:u·cs do eJHt·epos to sem sc ir• nc ia 
do depositante, c licença ela A ll'andcga, ou l'llcsa de ncndas. 

Art. 2fl3. As merca llori:~s a g t·an cl poderão se;· cn fardadas, 
ou a contlic ionacl:ls em envolLorios tlc quahJUCI' cspccie, á custa 
do depositante, ou dono da mer cadoria , com li cen ça da Al
fandega, on Mesa da Rendas, mediante as cau te las c confe
rencias ucccssa rias, c ass istc ncia de um Empreg:H.lo designado 
pelo Cllefc ela com petente Rcpat'li ç-ão Fiscal ; fazendo-se os 
respectivos assentos, em que se elevem notar : a quanLidade 

(2-1-.1.) Eslcs livros de1•em ser forn c~itlo l pela Alfamlcgn, numerados , 
rubricados c escripturadns na conformidade llns negu1amenlos desta, o 
Sfto isentos elo sello. AYiso á Alfanclega da Càrte em 30 ele Setembro 
ele 1850. 

l'c~n-se o Decreto n.• !J.;J l7 de 31 do Dezembro do 1863, art. 73.. 
YoJa-so a CJrcular de I.;J t.lc Janeiro tlo lSG !. 
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<la mercaLloria que contiver cada volume, sua qualidade, mar
e:ts, contram:n·cas, e DHn"teros 11Ue se lhes tiYer dado, lavran
do-se de tudo termo em liwo especial . 

§ 1. 0 Os volum es poder::io set' tliviLiitlo3 em dous, ou mais, 
compostoS, ou de qualquct· fú t· ma Lransfol'lnaLlos, com as mes
mas cautelas c declarações acima exigidas, l[uando Lcnbão de 
set· retirados do entreposto para segui t·em pat·a portos estran
geiros, ou depois de despachados para consumo. 

§ 2. 0 As mercadorias poderão ser ~ras f'cgadas c l>enellciaclas, 
e mudar de envoHorios, m ~(liante as mesmas cautelas acima 
exigidas. 

~ 3. 0 As opet·açõcs \1CJ'mitLülas pelo presente artigo _serão 
feitas á custa elas parLes . 

§ 4 . 0 As marcas, co1ttramarcas e numeras primitivos serão 
transport:.ulos para os novos envoltorios nos casos dos $§ 1. o 
c 2. 0 deste arLi""o . 

Art . 2'i4 . Os 1iquidos alcoholicos (lcterior·ados, ou enfra
quecidos \1ela evaporação abaixo de ~5 gráos elo alcobametro 
centesima , na temperatura tic ii:í graos elo thermomctro ccn
tigratlo, poderão, mediante prévia autorisação da Adminis
tração, e caução dos direitos de con.;umo, ser r·etirados do 
entreposto para serem beneficiados sob a guarda e vigilancia 
dos Empregados. 

~ 1. 0 A reLiratla se OT>erará feita a declaração e verificação, 
em vi r tu de ele seu despacho. 

§ 2.o·oos liquidas não t·csLituidos ao entreposto, findo o ~ermo 
marcado para a referida licença, cobrar-se- hão os respectivos 
direitos. 

~ 3. 0 O prazo da licença suá precedentemente r egul ado pelo 
Inspector da Alfaudega, ou Arllllio isbt·atlor ela Uesa de Rendas, 
não podendo todavia exceder ele 8 até 1il dias . 

Art. 2i5. A disposição do artigo antecedente llca extensiva: 
1.", a quaesquer objectos, que fot·em importaclos com o llm de 
serem concertados, ou melllorados nas fabricas tlo paiz; 2. 0 , ás 
vestes, decoracõcs e objectos pertencentes a companhias lyricas, 
dt·amaticas equestt'es e semelha11tes, rrue vierem funccionar no 
Imperio: ,;ão pociendo, em um c outro caso, o prazo da ultima 
parte do mesmo artigo exceder de seis me~cs; 3.0 , a quaesquc!' 
productos, ou a rtefactos que for'em destinados a exposição, ou 
representação publica: 4. 0 , ás mercadorias que precisarem de 
beneficio (24il) . 

Art. 2~6 Aos donos das mercadorias será permiLtido tirar 
amostras, com licença tlo I•nspcctor da Alfandega, ou d,o Admi
nistrador da l\Iesa de Rendas, e na prescnçq de um Empregado 
especialmente designado para este fim ; correndo por conta 
daquelles todas as despezas ele aberLura dos volumes, sua ar~ 
rum ação, e semelhantes (246) . 

Art. 247. Do assucar não será permittido tirar-se amostra 
aléJ'n cte eito libras de ca(ta caixa: toda a clifferença rrue se en-

(~15) Ordem á Thesouraria ela Bahia em '1 ele Janeiro ele 1861. 

(2-16) As amos~ras elos · r;eueros 11acionacs nüo podem estar sujeitas 
ao processo ele um despacho orclinario, quando propriamente se 
acharem nos termos e cond ições dos arts. 246 e seguintes e .dos 
arts. 4'70 e 512 § 1.0 elo RegniDmento. Os arts. ~1G c seguintes nfto re
querem semelh antes despachos, e seu fim não é senão facilitar as 
vendas elos generos, quér no interior, quér no exterior. Orclens ü Tl1e
s.oqrariíi ela Ba1Jia em '1 c 15 lle Janeiro elo 18Gl. 
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contrar para mais será indemnisada velo vendcclor ao com
pradoT, e áquelle pelo dono, ou Aclmmistrador do entreposto, 
deposito, armazem, ou trapiche alfandegado, excepto : 1.o, 
quando as caixas se demorarem nos mesmos entreposto, depo
sito, etc. por mais de seis me1.es; 2.0 , quando o assucar estive!' 
humido e melar, ou seja por se ter molhado an tes de entrar 
para o rcfcriclo entreposto, deposito, etc., ou por má quali
dade de seu fabl"ico. 

Art. 248. O deposito em entreposto cessará, ou cleixa1·á rlc 
procltl7.ir effeilo, em virtude de renuncia feita em qualquer época 
pelo depositante; ficando as mercadorias sujeitas, em conse
C[uencia desta renuncia, e desde a data ele sua entrada em cle
nosito, se este se houver verificado, aos direitos ele consumo, 
á armazenagem, e a quaesquer outros onus a que estiverem 
obrigadas as importadas para consumo elo paiz . 

Art. 249. O dono, ou Administrador elo entreposto responde 
pelas mercadorias que receber em sua guarda, em uumel'o, 
quanUtladc, peso, medida, e qualidade, c pelo contendo dos 
volumes que forem, encontrados com .indícios de abet·tura, ou 
arrombamento ; devendo para este fim na occasião do seu re
cebimento acm1dicional-os, reprcgal-os, c sel!al-os de modo 
crue previna a apparição ele taes indícios (247). 

§ 1.0 No acto da entrega dos liquidos e outras.mercadorias, 
a nenhum outro abatimento terá !lireito o deposiLario, ou Admi
nistrador do entreposto, além dos marcados pela Seéção 4 .a do 
Capitulo 3.o do TiLulo 5.0 do presente Regulamento . 

§ 2. 0 Na entrada dos liquides em cascos se Mraráõ amostras de 
cada uma partida, ou ma1·ca. ou força alcoholica, que serão 
encerradas em garrafas, ou va·sos proprios~ lacrados e senados 
com o sel lo da Alfandega, ou !\lesa de Renuas; indicando-se em 
rotulo, que llJC será posto, o vohm1e a que pertence. Estas amos
tras serão depositadas, e postas em boa guarda em lugar espe
cial e fecl!aclo, cujas chaves serão entregues ao l'isca1 da 
Alfandega. 

§ 3.0 Nos casos de falta, descaminho de volumes ou de 
mercadorias1 damno, avaria, ou qualquer prejuízo que soffrerem 
as mercadonas desde o a c to de sua descarga, ou desembarque 
nas pontes do entreposto, até a ell'ectiva retirada, ou sabida, e, 
vice-versa, até o acto de seu embarque, se observará o Cap, 5.0 

do presente Titulo, e mais disposições do presente Regulamento 
(248). 

Art. 21í0. Para a sabida, relirada, 011 mudança de mercado
rias do entt·eposto é mister ordem da Alfandega. 

Esta ordem deve conter: 
1.0 Toclos os requisitos exigidos pelo art. 239 para as Guias de 

enbrada. • 
2. 0 O numero e data do despacho de consumo, quando tiver 

esse destino, e de transito, quando seguir por mar, ou por terra 
para porto, ou territorio estrangeiro. 

Art. 251. As mercadorias, que estiverem comprehendidas na 
ultima parte do artigo antecedente serão conferidas e acom
panhadas até o seu embarquei como dispõe o presente Regu
lamento a respeito dos despac 1os de reexportação. 

(247) Alterado pelo Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863, 
art. 12 e seu paragrapllO, na parte relativa aos entrepostos particulares. 

('! l8) VPj a -sc o necrPto n. o 3;:> 11 ele 31 ele Dezembro de 1863 a r! 13 . 
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Art. 2ií2. Os lle\}Qs.ilantes serão obrig:H!OS_ a velar na conseJ·
vaçli.o das mercac ortas, e no caso de om tssao de sua parte, o 
depositar i o os convidm·:i. por escripLo para cumpri l-o; e, sendo 
necess:uio, a lleparLição Fiscal, á vista da participação do 
Adm inistrador elo enLre110sto, o exigirá formalmcn te dos deposi
tantes, marcan.do-lhes ~1m prazo r:uoa.va l para que prestem as 
suas mercado n :.Js os cutllaclos ncccssar tos . 

§ Unico. Se e depos itan te n:to satisfizer a esta rcq uisição1 as 
m ercadorias serão cons ideradas como abando nadas, c vcncl Ldas 
em leilão por consumo, na fórma elo Capitu lo 6.• (lo p1·esen lc 
Ti tu lo . 

At·t . ~3. Para ~s ~cncros <~c J1L'Oducç.ão, 9u plam.Lfac~urn nacio;
na l, SUJéLLOS a dLL'C LLOS Oll IIIlpOSLOS, OU a ILSCaiJsaçao, ltavera 
entrepostos especiaes, pub licos, ou par ticula res (2~\J) . 

§ Unico . Os entrepostos de merc:.Jdorias estrangeiras podem 
ter, mecliante concessão na forma regul ada pelos arts. 2'17 § 2.", 
218, 2;1.9 e 220, armazens subsidiarios para deposito dos gene t·os 
do paiz, os quaes Lerão escripturação especia l. 

' Ar t. 234. Para que um volume de ~eneros de produccão e 
m:mufactura nacional possa ser admiUL(lo em algum entrejJosto 
publico, ou particular é necessa1·io que preceda l il:ença do 
Jnspector da Alfandcga, ou Adminis&rador da l\Icsa de Rendas, 
concedida ee1 vil'tuda de rcc[uerimento do seu clouo, ou consig
naLario, a qual deverá co lllcr, além das declarações ex igidas no 
art . 229 ~ :1 .0 , n. 0 • 2 e 3, as seguin Les: 

1 . o Nome, domicilio , e profissito de que pretende o clepos ilo; 
origem ela mercadoria, ou l ngar de sua producção; modo c 
J u ~ar por onde se ctl'ecLuou seu Lranspor~e. 

'1 .o Entreposto para onrle a destina (21>0) . 
3." O tempo p1·ovavel de deposito . 
~ Unico este rct1uerimento deve ser in%ruido com a Guia da 

mercador ia, do luga r de sua lll'Ocedencia, a respeito dos ge
neros que necessitarem tlesLa formalidade, ou certidão do 
manifesto da embarcação que a Lnmsportou, com o conheci
mento ou ti!iU lo do domínio, ou consignaç-ão, procuração, ou 
poder que tem sobre e lla; guardando-se em budo o mais as 
disposições dos artigos antecedentes re labivos ás mercadorias 
escrangeiras, na parte que lhes forem applicaveis (251) . 

Art. 2o~. Todas as caixas ~om assucar que forem deposi
tadas. serao pesadas na oceas1ão de sua entraua em presença 
do Fiscal e antes que se tirem as amostras. 

Ar!'. 256. Será to lerada a d ilferença de tara par a menos do 
verdadei ro peso da caixa: até t6 l iJJ1:as, cruando o seu peso 
não exceder c!e 40 .arrobas; ate 24 l tbras, Lendo ele 41 a 48 
arrobas; e aLe 30 libras, LCJJdo de 48 arrobas para cima . 
Toda a caixa com o peso acima mencionado, ou superior, cuja 
(litferenç.a na tara fõ t' menot· que a to lerancia permilLida, no 

(240) Veja-se o Decreto n. o 321'1 de 31 ele Dezembro ele 1SG3 art. s.o 

(250) Ordem ú Thesouraria ele Pernambuco em 28 de NovemiH·o-de 
1861 citatla em a no.ta ao aTt. 231. A viso á presiclencia ela mesma Pro
víncia em 3 ele Jane1ro ele 1863. 

(251) A guia c declarações aqui. exigidas süo cspeciaes a aguarclenlc 
cleslinadn no consumo elo lllUJLLt:LPJO da Cõrte, CO LJfoTmo vê·se Cli\S se
guintes palavras deste J?üragrap ltu- li respeito elos geuéros que ne
cossJlarem eles ta formn iLclaclo-, o que esl1t elo accõrdo com o clisposto 
no arl. "20. Ordon t 1i Tl1csouran11 tia lla l1ia em 7 ele Janeiro ~l e 1861. 
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caso de m~10 ifesta ft·atulc, será apprclJenclicla, c em todos os 
mais casos terá lugar a multa equivalente a duas terças partes 
elo valor da dilfercnça, em bencflcio do Empregado que a 
verificar. 

Ar L. 2i:í7 . Será tambcm apprelJCndida toda c qualquer caixa 
que, com quanto tenha a tara cxacta, ou a dift'crcnça tolerada, 
fôt· eneontt·ada, pelo exame feito, com qualquer vicio, comG 
seja assucar branco nas cabeças, mascavo no centro, corpos 
heterogeneos e tc. na fórma do art. 642 § 7. o 

Art. 258. Quando, feitos os nccessarios exames para se veri
ficar a fraude suspeitada, se achar a caixa nas circumstancias 
de que trata a primeira parte do art. 206, será emendada a 
tara que ti ·1er, pondo-se a verdadeira com a marca de fogo 
por cima da antiga, e inutilisanclo-se esta. 

Art. 2i:í9 . Não será porém apprchendida caixa alguma sem 
que primeiro seja despejado o assucar, e pesado este e a caixa 
separadamente ; sendo esta operação feita em presença do 
Fiscal, de dous Empregados da Alfandega, Otl da 1\Iesa de 
B.endas, dos quaes um será Conferente, e do dono, ou con
signatario, que será para este fim intimado por ordem do Chefe 
da Repartiç-ão, ou á sua revelia , quando não compareça no 
clia e hora que lhe fút· marcada, pot· si, ou ~eus pt·epostos. 

Se a caixa estiver humida, por se ter molhado, ou por má 
qualidade do assucar, será })CSada depois de lavada c enxuta, se 
assim o exigir o dono, ou consignatario . A despeza com os 
exames será l'eila pela dccima parte do valor ele todas as appre
hensões, que set•á deduzida e depositada para esse fim em mão 
do Thesoureiro. · 

Art. 260. Quando o peso da caixa for menor do que o desig
nado na tara não terá lugar a apprehensão, c emendar-se-lia esta 
pela maneira prescritlla no art. 258. 

Art. 261 Verificado o domínio da mercadoria depositada em 
entreposto, ou autorisação para dispôr dell a, en tregar-se-ha ao 
depositante, se o requerer, o titulo de deposito, na fórma das 
disposições dos seguintes artigos. 

Art . 262. As Alfandegas, ou l\Iesas de B.endas, a pedido do 
depositante de mercadorias ou gcneros, nacionaes ou estran
~eJros, lhes P.ntregará um conhecimento ou bilhete de deposito, 
cxtrahido de livro de talão, que conterá o seguinte '2o2) : 

1. 0 A data, luga r do entreposto, ou depos ito, e ' nome do seu 
dono, Administrador, ou responsavel. 

2. 0 As declarações de que tra ta o art. . 220.1. 0 ,n. 0•2c3,c 
quaesquer outras que possão distinguir a merca<loria. 

3. o A clausula exp1·cssa da entrega da mercadoria ao seu dou o 
ou depositante, ou á sua ordem, mediante as fonnalidaücs 
exigidas pela Legislaç-ão Fiscal . 

4.o O valor das mercadorias. 
ã.n Se as mercadorias estão isentas de arresto, embargo, ou 

penhora até a data do mesmo titulo. 

(252). Os generos nacionaes que por mero tnteresse elas partes forem 
d~posttaclos ep1 traptches . alfanclegaclos, aLlentas as v<ultagens que_Jiles 
sao por esse lacto cvncechclas, especialmente nos arts. 262 e segumtcs 
elo Regulamento, estão sujeitos ao regimen creaclo pelo mesmo Regula
mento. 

:A- execução elos arts. 262, 263, 264. 265, 266, 261, e 2GS do Regulamcuto 
nao ostá dependente elos modelos, c nos termos do nTl. 28U. Ordc.m <i. 
Tbesouraria ela llahia em'í ele Janeiro tlc 1861. -
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Art: 263. Os titulos ou bilhetes de deposito não serão passados 
'Sem que o dono, ou_.o .çleposiLan te da mercadoria tenha provado: 

1. o Que é Assig-nante da Alfanclega. 
2. o Que se acha na livre posse c admin istração de seus bens e 

e que não está fali ido. ' 
a.o Que a mercadoria é do seu livre (lominio, para o que 

exhibirá conhecimento de carga, ou qualquer outro titulo, ou 
·documento que prove a propriedade. 

4.o Qual o valor da mercadoria, á vista da factura. 
5.o Que o frete se acha pa<>o ou não é devido . 
§ 1." Os conhecimentos ae carga, facturas~ c outros docu

mentos de que trata o n.o 3 .o deste aTLigo, Jicaraõ depositados na 
Alfandega em cofre especial, sob um rotulo com declarac::io elo 
numero do titulo, do hvro de talão, e · da folha respcctiv~1, até 
se rem resgatados l)clo titulo ou bilhete na occasião ela entrega 
da mercadoria. 

§ .2.o Não se entegará o titulo, ou. bilhete de ~epo~iLo, ao fallido, 
ou a pessoa que por qualquer mot1vo legal for pnvada da livre 
administração ele seus bens; c em qualcruer destas h ypotheses 
será passado ao Administrador da massa fallida, ou, com aut.o
risação do Juizo competente, ao Curador da pessoa c bens do 
depositante, ou á pessoa que legitimamente o representar. 

§ 3. 0 Os rlcpositantes passaráõ recibo do titulo no talão res
pectivo. 

Art. 264 . O titulo de que tl"ata o ~rtigo antecedeJ~te po
derá compTehender os vo lumes deposlt:Hlos, ou mm1c10nados 

. nos conhecimentos de carga, parcial ou integralm ente; fa
zendo-se as precisas avm·bações nos referidos conhecimentos 
e livro de depositos, e no talão; mas nunca pane de um 
volume, ou algumas mercadorias pertencentes a um, ou outr0 
envoltorio. 

§ 1.0 Dos volumes depositados, ou constantes de um conhe
cimento, guardada a regra da ultima 'Parte deste artigo, poderá 
a Alfanclega da~' um_, ou mais ~itulos. , 

§ 2.o O primen'o t1tulo, depo1s de annullado, podcra ser 
su'bstiVuido a pedido do depositante, por outros ti tu los parciaes, 
obseTVadas' as disposições dos artigos antecedentes; fa:~:en
do-se nos respectivos conhecimentos e documentos as devidas 
notas. _ 

Art. 26/í. Os depositantes, ou seus successores tem o direito 
de fazer vel'ificar ;\sua custa a quantidade e qualidade da mer
cadOt'ia constanbe ele seus titnlos; e toda a vez que isto se rea
lizar se fará em cada um titulo especial menção deste fácto. 

Art. 266. Depo is da expedição dos bilhetes de devosit.o ele 
que tratão os artigos antecedeu tes não se ])Oderá Jwoceder á 
mudança de envoltorios, t.rausferencia de deposito, despacho, 
sah ida arresto, emb:=11·go, penhora ou qualquer outro acto alea
Lorio s'enão á visLa do respectivo tiLUio . 

§ Uuico. ExcepLuão-se os seguintes casos: 1 .•, lle substituição 
de envoltorios a beneficio das mercadorias, sendo neccssm;ia, 
passando-se pa_ra os novos as marcas , contramaJ·cas, nu meros e 
rotulos dos ant1 gos; 2 . 0

, de consumo, ou abamlono, vencido o 
tempo marcado; 3. 0

, de incendio, c outros rl e força maio1 .. 4." 
de exLíncção, ou suspensão do entreposto; !}.o, de ruína ou 'con~ 
.em·to (lO edificio. 

Al't. 26·7. A tra~sferen.c:ia de propriedade das mercadorias 
depositadas se opera na forma da Legis la<;ão em vigor per força 
r!o e1ulosso dos bil_lJCtes elo (leposlto, os q~wes serão equi
parados, na confol'lmdalle do art. 1JR1 do Cncl1 go Conmwrc1al , 
a os co nhecim entos el e carga. 
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~ Unico. A trau fcrcncia dtxei'á ser averbada uos assentos res-
pectiVOS ( 203). . . ·: 

A:rt. 268. No caso de perda de titulo, ou billleLe de deposilo, 
não poderá ser fo1·necillo outro·, e nem eutreguc a mercadoria 
senão n m mcz depois de aununciada a referida perda nos pel'io
dicos de maior circulação, e por editaes afiixados na Praça do 
Commercio, ou no 1 ugares mais publicos, não tendo compa
recido algucm a reclamar o seu direito. 

§ 1. 0 A entrega da mcrc:t<loria, depoi3 de pl'ccnchidas as 
formalidades, e decorrido o prazo deste artigo, de onm·a o depo
sitario de Loda a responsabilidade , salvo ú parte o recurso legal 
contra a pessoa que a tive1· l'ecebido, ou quem r! e direito fõr. 

§ 2.0 As despe1.as dos annuncios e diligencias correráõ po1· 
coma do depositante. 

Art. 26\l. o balanço dos entrepostos terá lug::n· ao menos uma 
vez por anno; excepto o dos que forem destinados aos liquidas 
sujeitos a direitos, o qual terá lugar no ftm de cada semestre. 

Nas referidas épocas, o Inspcctot· da Alfandcga, ou Adminis
LI·ador da Mesa de Rendas nome:wú para esse fim dous, ou mais 
Emtll'egados idoneos, daurlo-lhes as insLrucções QltC forem neccs
sarias vara o desempenho de sua commissão. 

AI'L. 270. O recenseamento a que se refere o artigo antece
dente se verificará á vista da escripLuração c documentos da 
Alfandega, ou Mesa de Rendas, do entreposto, e do inventario 
a que immcdiaL:uncnbc se deverá proccdel' . 

~ Uuico. Ll'o que toca aos liquidas sujeitos a direitos, os 
Emp regados encat'l'c~ados do recenseamento fli'Occdcráõ com a 
111ais rig-orosa exacLHlão; c sobre as I!Uantidadcs depositadas 
n'ri11carãü: 

1. 0 Po1· meio 1lc prova, a qualidade dos líquidos. 
2. 0 Por meio de mstrumcntos :~propriarlos c em uso, o con

teúdo dos seus c:~scos c a sua força alcoholica. 
Art. 271. Independente das épocas onliuarias do rcccnsca

meuto, os Empregados das Alf'anLlcgas, encarregados da fiscali
saÇ':io dos entrepostos, os visit:m)õ a miudo, c com cspcciali
daclc os que receberem liquidl>s sujeitos a di1·eiLo ; c por 
oceasião de cada visita verHicaráü o cslado das pal'e(tcs do 
cdillcio, de suas portas, rias fechaduras destas, e de tudo que 
disser re<;pcito á sua scgunnça, e a dos direitos da F:~zcnda 
Publica; notando summari:uneute a quautidarlc das mercadorias, 
c dando de tudo conta ao seu respectivo Chefe. 

Art. 2'12. Os Empregados encarregados do rccen seamcnto 
aprcse11Laráõ em <luplicata seu rclatorió; um dcllcs será remet
Lido ao Tbesouro, c outro ficará :JI'Chivado, sendo ouvidos pre
viamente soiH'e a cxisLencia de quacsqucr obusos c faltas o 
Administrador· c Empregados do cutr·cposto, e providenciando-se 
ulteriormente como o caso exigir. 

A.rL. 273. Se pelo resultado do r·cccnsc~mcnto se vcrilicarcm 
ditfercn~\as, observa-se-hão as seguintes rcg;·as: 

:1.• Nas contas se cleb itaráõ os excedentes verificados. 

('253) Veja-se o nccrclo. n.o 321'7 llc :li de Dezembro ele 1863 nrt .. 0'." · 
Pode-se transferir a proprioclacle llo morcallorias , sobre que amcl<t 

cxistiio cleci õcs pendentes, com tanto que as mesmas não saiftO l1a 
Alfandoga, salvo se satisfeitos os respecti1·os direitos,"a Jlança por eUes 
prestada se tornar allern11liramenle extensil·a niio ó ao 1·aJor elas 
referidas mullas, como lambem ao das mesmas mcrcaclorius .. \viso · 
Alfaudcga da Gnrte t>lll '!i rlp <;ptemhr0 rir IRfll l tnnrtro._l 
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2.• As fa ltas serão inunediatamente lil[uidaüa:; na fónna üo 
Capitu lo 5 .0 deste TiLnloj2M). 

3.a A import:mcia dos direitos da Alf:mdeg·a, ou impostos 
das mercadorias que faltarem, ser:i immediatamente satisfeita 
sem deducção ou abatimento algum, sob qualquer pretexto . 

4.a A respeito dos damnos se procederá na fórma do citado 
Capitul o õ. u deste Titulo (2i5õ). 

iP O excesso verificaclo em um detJosito não poderá ser com
pensado com a falta verificad a em outro deposito concedido 
ao mesmo depositante . 

ü.• Do mesmo mollo não poderá ter lu ~ar a compensação 
entre o excesso c fa lta reconhecida nos lHJ:Hidos alcoh olicos 
depositados no mesmo entreposto. 

7. " Os volumes, ou mer cadol'ias de qualquer natureza, encon
trados sem ordem, ou guia, serão apprehendidos, e o Aclmi
nistrador multado na fórwa do art. 284 § f. o (21l6) . 
. A~·t . ~74 . O~ ~nt.repostos ftcão ~xclusivamente s_ujeiL,os ú j u

l'ISd1c9ao admirustrat1va das autondades fiscaes, nao so no que 
~oca a sua ~~ministração c Hscalisação, como no que respeiL;t 
<1 responsabilidade de qualquer origem, de seus clonos ou Ad
minisLradores, c li quidação lle seus alcances, ou faltas, os quaes 
serão para este fim considerados Empregados Fiscaes, e, eomo 
taes, sujeitos a todas as obrigações, indemuisações e penas, a 
que na fórma do presente Regulamento, e mais disposições da 
Legislação de Fa1,cnda, estão snl'eitos os resp onsaveis por di
nheiros e valores do Estado, ou c e particulnres em sua guarda, 
pel o que a Fazcuda Publ ica f'ôr respons:w e1 {2o7) . 

~ 1.o As questões sob re dumiuio das m ercauorias seri\o dec i
didas pelos Tribunaes competentes; e por su:ls ctecisões se re
gulará ::1 Administração da Alfandcga, ou i'\!esa de Rendas, no 
seu despacho, entrega ou sahida. 

§ 2. 0 Os arrestos, emba rgos, ou pcnhoras judiciarias,c quaesquer 
exames só poderão ter lugar nos casos marcauos pelos arts . 208 
e 209, e mediante as formalidades por cl1es exigidas, guardada 
todavia a disposição do art. 266. 

Art. 27õ. A guarda e vigi l:mcia do entreposto serão cxclH
s ivamenLe confiadas á Administração da Alfandega, ou :Mesa de 
Rendas. 

Art. 276. Arrecadar-se-lia nos entrepostos uma retrib ui<:ão, 
na razão da dimensão, peso, ou qualidade de cada volume, por 
cada mez, pelo seu dejJOSito, guarda, ou armnzcnagem, além 
!las dcspc1,as de embarque c desembarq;ue, de oonducção c 
arrumação, e as de beneficio, se es te se rea1izar . Em Ü1bella 

(.254) Alte-rada pelo Decreto n.o .3217 úe 31 lle Dezembro lle 1863 art. r:.~ 
paragrapho uu1co, na parte relattva aos entrepostos , particulares. 

(255) Altoracla pelo D!Jcreto n.o 3217 ele 31 ele Dezembro elo 18G3, art. 12 
§ unico, na parte relativa aos entrepostos particulares. 

(:J56) veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863 art. 11. 

(257) Alterado pelo Decreto n.o 3217 de 31 ele Dezembro de 1863, 11rt. 12 
§ unico, na par te relativa aos entrepostos p<H'ticulares. 

Os trapiches ele anecaelaçao e LFansilo são isentos elo inwos to sobre 
Jojas. Portaria á Recebecloria tia Côl!te em 24 ele Dezembro ele 1862. 
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especial, organisada pelo :i\Iiuislro da Fazcnd:1, se marc~trú o 
quantum dn re tt'ibuiç~w ele cada especic destes serviços t25S) . 

Si Um co. Esta retribuição e dcspeza serão pagas no fim rle 
cada trimestt·c. O facto da falla do seu pagamento no fim de 
um semestre importa abandono da mercadoria, que será arre
matada pot· consumo por con la de quem pcrtcnca, na fôrma do 
~apitulo 6. 0 do presente Titulo. 

Art. 277. O tempo de entreposto para as mei·caclorins sus
ceptíveis de corrupção será tle seis mezcs, e para as demais 
se rá illimitado; guardada todavia a disposição do par~1grapho 
unico do artigo antecedente, no caso de falta de pagamento 
nos prazos devidos, das des\Jezas de seu deposito, guarda, con
servação, benefkio c scmel ~:tntns, a que se refere o mesmo 
artigo, e quacsquer outras relattvas ao abandono, ou con
sumo (259). 

Art. 278 . Aos deposilal'ios fica garantido o direito de retenção 
das mercadorias sob sua guarda por todns as tl espezas de que 
Lrata o art. 276, salvo o caso de consumo, ·no qual Le1·á direito 
de indemnism·-se por iutermedio ela Alfandega, pelos }>ai'ticu
lares, de seu custeio, segurança, asseio, guarda, conducçao, bens 
do depositante, ou de seus fiadores, quando o producto das 
mercadorias vendillas por consumo, ou abanclonadas, deduzidos 
os direiLos que deverem, não chegue para o pagamc11tO <las 
referidas rlespczas . 

Art. 279. Todo o diSll~ntlio com o pessoal dos entrepostos 
p:n·Licuhucs, de sctt c tis Leio, segurança, asseio, guard:1, con
ducção, arrumaçrw, con<;ena~:ão c beneficio das mercad01·ias 
rl epositadas correra por conta de seus donos, ou Admiuistra
rlores, salra a indem:li.;ação [HCYista pelo a1·L. 276. 

Art. 280 . Os Admini ·tradon·s do entrepostos parLit-ulares 
serão oi.Jrigarlos a rcmettcr no principio de carla mez uma 
demonstração dos volumes, ou mcrcndol'ias entradas c sabidas 
durante o mcz auteccdente, acompanhada <l c uma rdação elas 
que existirem, sob pena de multa rlc 100,~ :1Lé 1:000,~, c na 
rcincidencia de suS[Jeusão da Administração, ou do entt·eposto. 

Art. 281. As disposições dos arts. 262 a 2ô8 ficão extensivas 
ás mercadol'ias depositadas em quaesque1· armazens, e depositas 
internos ou externos das Alfandegas, e 1\lesas de Rendas. 

Art. 282. A autorisação para aberLma de armazcns, trapiches 
c depositas all'andegados, poderá ser dada em quacsquer portos 
all'a.ncteg:aclos, ou habilitaclos em que houver All'andega1 ou !\'lesa 
de Renaas, c nas estações das estradas de !'erro, na 1ónna dos 
arts. 217 § 2 .•, 218, 219 e 220 . 
. § Unico. Nos lugares proximos aos portos habilitados, OLL 

Situados nas margens das enseadas, ancoradouros, moles, ou 
surgidouros não se poderão estabelecer ou abril· trapiches c 
:1rmazens para gu:-trda de mercadorias, e deposiLos de qualquer 
cspecie, sem autorisação, ou licença; e toclos os que existirem 

(iU:i8) Veja-se o Regulamento que baixou com o Decreto n.o 3.216 ele 31 
de Dezembro de !863, art. 4.• § 2.o 

Veja-se o Aviso á Presidencia elo Pará em 11 de Janeiro de 1864. (Dia1·io 
Offk~al n.o 28 de 1864.) 

Veja-se o Aviso á Presidencia do Amazonas em a mesma data.(Diario 
O/Tl.ciat citado.) 

(259) Sobre o prazo do entreposto e prorogação cleste, Teja-se o De
creto n.o 3.21'7 ele 31 ele Dezembro de 1863 art. 6.o o seus paragraphoi. 
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ou funccionarem em taes lugares ficaráõ suj eitos :i fiscalisaçãO' 
e inspecção das Alfand egas, ou Mesas de Rendas, como os ar
mazens ou trapiches alfandegados (260). 

Art. t.isa. Todas as disposições relativas ao regimen dos en-
. t repostos paTticulares , e mercadorias n ell es d epositadas ficão 

em geral extensivas aos trapiches e deposiLos alfandegados. 
exclusivamente destinaclos pa ra mercallorias estrangeiras que 
não tenhão pago dire itos ele consumo : e as dos arts . 219, 220, 
221, 222, 223, 2215, 228, 230, 2ili, 232, 231~, 236, 237, 238, 23!:1, 240, 
241, 242, 243, 246, 247, 249, 2oo, 21:í1, 252, 2153, 2M, 2o1:í, 256, 21:í7, 
258, 21>9, 260, 261, 262, 263, 2M, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 27J., 
272, 273, 274., 275, 276, 277, 278, 27U, e 280 a quaesquer ouLros 
trapiches, a rmazens, ou d epositos alfandegados (261). 

§ Uui co . A' entra1la ou deposito nestes armazeos, LTapiches 
ou d epositas d e generos sujeitos a dire itos de importação ou 
e:xpo•·tação, e u já despacllallos para consumo, preceucrá sempre 
licença, termo ele obrigação, ou deposito, guia e conferencia 
da Estação Fiscal; c á sabida dos que são suj eitos a direitos, da 
m es ma fórma d espacho, conferencia e o rdem da Estação F iscal. 

Art. 284. Os Inspectores d as Alfandegas e Admin istra-dores 
das Mesas de Rendas , em qualquer caso ele n egligencia, fraude, 
ou infracç!Lo dos Regulamentos, e Instrucções Fiscaes, pode
rão administrativamen te jmpor aos donos, ou Administrador es 
dos entrepostos, ~l'apiches, e at·mazens alf'audegaçlos, e a qua~s
quer pessoas nelles empregadas multas ele 108 ate 2 : 000,~ ; alem 
da restituição elos direitos desenc aminl.J ados, e ele qualcruer outro 
ll rocedim enLo, ou pena, na frirma da Legislação em vigor (262). 

§ 1.0 No caso ele entracla ele mercadoria sem guia, des
pa cho, ou ordem, será o Admin is trador rnu l ta do de 209 até 
3008, al ém .das mais penas em que inconer . No caso de 
sa hida sem despacho ou ord e m, a muiLa será igual ao triplo 
dos 'lire itos ele consumo (263). 

(260) Os élcpositos, embora nüo alf'and r.gaclos, estüo sujeit os á fl sca lí
saç.-tO das Alfandegas. Av1so á Alfa.ndega da Côl'te em 30 de Setembro 
ele 186<1. 

Os Tnspectores das Thesourarias devem ter muito em vista o dispos to 
no art . 282 § unico elo Regulamento nas informações que ministrarem 
ao Th esouro sobl'e peelielos ele ulranelegameJJto ele trap iches e armazens. 
Circular ele 18 ele Abril lle 1865. (Diario O(fioial n.o 101 de 1865.) 

(261) Veja-se a Circular de 30 ele Dezembro de 1861. 
Veja-se o Aviso il Directoria Gera l dus Rendas em 3 de Janeiro ele 1863, 

sobre a continuação do a lfanclegameillo de um trapiche. 
o alfancle~amentG elos trapich es póde ser suspenso por tempo deter

minado. Av1so ú Alfanrlega ela corte em 23 de Agosto de 186,1. (Annexo.) 
As eoncessões ele alfanclegamentos ele traiJiches sfio pessoaes . Aviso 

ao Presidente ele Pernambuco em 12 ele Outubro ele 1864, citado em as 
notas aos arts. 218 e 219. • 

A' ·petiçiio para alfanelegamento el eve ser junto o titu lo el e fiel eleiJOSi
tario passado pelo Tribunal elo Commercio na fórma elo art . 87 elo co
cligo commercial. Circular ele 31 de Janeiro de 1865. (D·iar·io ofli,cial n.o39 
de 1865.) 

{.262) Veja-se o Aviso á Alfandega el a Côrle em 2B ele Outubro de 
1863. ( Diarto O{/icial n.o 258 ele 1863.) _ _ 

(263) A disposição elo Decreto n.o 3217 de 31 ele Dezembro ele 1863 art. 
11 paragrupho unico é extensiva aos casos ele que tnta o art. 284 § 1.o 
elo Regulamento. 
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§ 2.o No caso de rcincidencia, o InspccLor d~l Alfandcga, 011 
o Administrador da Mesa de Rendas. poderá, além das penas 
deste artigo, mandar fecl!at· o eu treposto, armazem, deposito, 
ou trapiche alfandegado, cmquanto rõr administrado pelo Llono, 
ou administl'allor que houver commettido as faltas, abusos, 
ou ct·imes verificados (264) . 

Art. 2SiS. Os Fiscaes dos entrepostos, armazens dcposiLos, 
ou trapiches alfandegados serão escolhidos de qualquer classe 
de Empt·egados da Alfaudcga, ou i\lesa de Rendas, da inteir:t 
confiança dos respec tivos lnspcctorcs, ou Administradores. 
Os acLuacs Agente tlc trapiches all'andcgados serão conser
vados emquanto bem set·virem (265). 

Art. 2Sü. O Fiscal de um entreposto , armazem, deposito, 
ou trapiche alfJndegado poderá ter· a seu c:ll'go um ou mais 
entrepostos, armazens, depositas, ou trapiches alfandegados, 
conforme sua situação; e no caso de amuencia ele servi<:o 
:w m esmo tempo em diversos, poderá ser subs tii.Uido por 
Empregados da escolha c confiança do respecLivo luspcctor, 
ou AclminisLt·ador. 

Art. 287. Nos ent repostos ,Pat·ticularcs, armazens, c trapi
ches alfandegados haverá, a cus ta de seus Administradores, 
o numero sulficiente de balanças, pesos e medidas para os 
trabalhos de conferencia e despacho, os quaes serão aferidos 
pelo competente Empregado da Camara 1\Iunicipal , na fórma 
das disposições concernentes a este ramo de serviço ('266). 

Art. 288. O Inspector da Alfaodcga, ou Adm inistrador da l\Iesa 
de Rendas mandará por seu turno, aos entrepostos, depositas, 
armazens, e trapiches alf~mdrgados, todas as semanas, Confe
rentes e outros EmprcRados da sua Repartição para inspeccio
narem o assucar, cscolnendo uma ou mais caixas, fechos, e 
volumes de diversas marcas, a fim de conhecer se o genero, 
peso, e taras estão falsificados, em cujo caso serão apprehen
didas, pTocedendo-se contra o falsificador para set· pumJo com 
as penas da Lei; e os Fiscaes e Ofliciaes de Descarga terão 

(.:?GJ) Veja-se o Decreto n.o 3:.>17 de 31 de Dezembro de 1863 art. 13 
§§ J.o c 2.o 

Veja-se a ordem ú TLlesournria ela Balda em 26 el e Fe\"Creit'O ele 1864 
citadu em a nota ao art. 121, em virtude da qual, compeli nLI ao ~linis
terio da Faze11da a c-oncess<w dos aJra ndegamentos llos trapi~ltcs, só 
elle pólle manela1-a c:•ssa:r clan do-se os casos do art. ;:!18. os Ins pee
tores das AJfandcgas só podem cassai-a provisoriamente. í-t ddita1nento 
ÇL collec.ção.) Art. 126 § 4-1. 

(265) Para Agentes Fiscacs podem ser nomeados empregados de qual
quer classe, e até Guardas. 

Os Conferent es elevem ir para o lugar elo embarque ou sallicla, Ott 
para os trapiches, se nelles t iv·erem lugar as r especlt I"US conferencias . 
Ordem á Tllesouraria de Peroamlmco em 5 de Janeiro el-e 1861. 

Os Fiscacs dos entrepostos c trapiches alfandegados sao isentos da: 
prestação de 1iança . Al·iso ti Alfandega da Cõrte em 13 de Jullto 
tle 1863. 

(.266) Ficando ele nenhum e!Teito o alfandegnmento dos trapiches, po
dem os donos ou administradores dos situados, quér na capital, quér 
em outros p011tos vizinhos á ella, a quem não conYenha o alfandega
mento, destinal·os a a t·mazens de simples deposito, sujeitos üs con
dtções rlos arts. 87 e seguintes do Cod1go Commerr.ial. Ordem á The

·SOnraria ele Sergipe em 18 de Abri l de 1865. f Dia1'io Ofllcial n.o 101 de 
1865 .) 
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parLicular ctúuatlo, na occasião do desembarque uas c::liX<\5 e 
vo lumes, em fazer apartar aqucllcs que lhe forem suspeitos de 
fraude, e darem parte ao Cbefe cl:J Repartiç~ão para manclar·1:ner 
o exame pelo motlo sobredito [267) . 

Art. 280. O Ministro da l?azenda expcdir·á as lostrncç:ões ne
ccss:Jrias sobee a policia, csct'iptul'ar;ão, e serviço dos cnLrepostos, 
armnzens, depositos c trapiches all'anclegndos (268). 

CAI'fTULO Y. (26\J) 

DOS DAlllNOS. 

A.t·t: 200. llepul~r-sc-ha c1.0mno: 1.0 tod~ c qnalguer esLr·ngo, 
preJurzo, ou av::ma qu e soh rcr algum obJecto ou mercadoria 
ou o seu envo!Lo l'io, por culpa on negligencia elos Empregados: 
Guardas, Vigias, Operados, ou Serventes <~a Alfandega, ou iiiesa 
de Rendns, e ele seus entrepostos, deposrlos, armazens c tra
pich es nlfandegados, desde a sua descarga ou desembarque até 
a sua entrada no dcposiho :1 que fõT des~mntlo, e da sua sahida 
deste até :1 sua conferencia fit~a l , e <~u rante o serviço de seu 
embarque, iH'0Vando-se que fo1 occasronado por sun culpa ou 
negligencia, ou por. causa que poder~ão ter evitado ; 2.o Íodo 
e qualqu~r tlesca~11111 t o, falta, ou nao entrega de gcncros c 
mercndonas depos!Lndas, a caTgo, ou sob guarda dos mesmos 
Empregados, Guardas, Vigias, Operarios, ou Serventes da Al
fandega, ou l\'Iesa de RC!Hl~s ou dos Adminis~ratlores dos 
entrepostos, armazcns, c trap!dJes alfandegados, que fôr veri
Jicado no balanço, reccnseamento1 ou tomada de contas, ou 
em qualquer época, em virtude uc denuncia, ou queixa, ou 
por outro qualquer mo~ivo, provando-se que foi devidn a 
fraude malversação, omissão, negligencia, cu)pa, ou outra 
qual qt~er causa que o responsnvel poderia ter previnido, ou 
evitado (270). 

[267) Sobre o modo por qnc se el eve proccçler ú Hscalisaçúo elos ilssu
~.1res v.eja-se u Ordem ú Th esounma ela Balua em 28 ele Agos to llc 1863 
que 1Ílandou o!Jservar a ele 15 ele .Jan eiro ele lS<lfl . ' 

Veja-se a ordem á Thcsom·aria da Bahia em lO ele FoYerci r·o rio 186,! 
recomrnenclanclo a fi el obsenanciit elo art. 288 na, verificaçiio elas caixas 
de assucar r emetLrdas do Son:ppc. (Addttam~:nto a collccção.) 

[208) Veja-se o Aviso á Alfanclcga ela Côrte em ao elo Setembro ele 1850, 
citado em a nota ao nrt. :238. 

As rnstrucçües podem ser expeLliCl<ls provisoriamente pe la 1'hesouraria 
r ecorrendo a esta para esse fim o l nspcctor ela Alfandega. ordem ú Thc:. 
somaria ela Bahia em 7 ele Janeiro de 186 1. 

FoTilO approvaelas as InstTucções expedidas pela Thesouraria ela Bah ia. 
ordem em 31 de Agosto ele l8G3. (Dia?·io Offic·ialn.o 216 ele 18G3.) 

(2G9) veja-se o Decreto n.o 321'1. ele 31 ele Dezcrnbro ele 1863, nrb. 13 §3.o 
veja-se a Circular de 12 de Janor ro ele 1864. 

[270) A1torudo na parte relativa aos entrepostos pa.rticulares pel0 Do
~relo n.o 3217 ele 31 de Dezembro de 1863, art. 12 § tm tco. 
' Muudou-se fazer responsavel o Jnspeetot· ele uma Alfamlega pela eurre
rcnça ent.rc o yaloT ele certas mercaelonns o o que cll as rlerüo crn praça , 



§ Unico. Os donos, ou administradores Llos cn trcl)ostos; nt·~ 
mazcus) e trapiches alfandegados são além Llisto responsavcis 
pelas ma lvct·saçõcs e omissõ es <l.c seus l~e iLores, Caixeiros, e 
ou tros <tuaeS!I tt er Agentes, e dos OpeL·arios c Serventes, ou 
q uaes!]uer prepostos, e pelos fur tos a c ou tecidos Li entro dos 
Jucsntos esta belecimentos, salvo sendo commctlidos por forÇ<l 
maior, d cridamcn te provada. 

ArL. 291. Para o r econhecimento do damno, logo que r eque-
rido seja pelo dono, ou consiguatario da mercadoria, ou logo 
que o "cllc!"c da 1\cpartição liver noticia de sua ex istencia, pro
cedcr-se-ba a exame e visLOria por peritos nomeados pelo mesmo 
Chefe, os quaes, <l.epo is de juramen tados, passaráõ a averiguar 
a siuistro que produzio o fiam no, c informaráõ, rcspoudemlo 
::~o s segu in tes pontos c <JUCS iLos, c a quaesquer outt·os que lh e 
forem propostos pelo mesmo Chefe, e :t pedido da parLe1 se 
poJ· <Hruci le lhe fo r<Om aceitos: 1. 0 qual o estado da mercadoria, 
e se !ta elamuo, avaria, ou prejuízo; 2.. 0 qual o facto e causas 
que de terruiniu·:'io o sinistl'O , ou tlamno; 3. 0 cruaes os seus 
anhores, ou r esponsaveis; 4.0 emquanto monLa a perda, ou 
prejuízo (27~). 

Art. 2\.12. A ' vista da informação dos peritos, e de quaesquer 
o~tras dllig;cnci:Js a .llue o Chefe d:J Repartição julgar conve
lllente proce<l.er, sera por es te recon hecido o damno, e ocsca
miu!Jo, falta, ou. uão entrega tla mercadoria, c declarado o seu 
autor, causador, ou r csponsavel. 

Art. 2!!3 . Se o damJJo limitar-se unic.amente ao envoltorio, 
far-se-ha im melliatamcnte a conveniente reparação á custa do 
seu causador; e se cornpr chender o seu conteúdo, ou merça
doria, ha vendo contesta<;ão sobre o seu valor, lll"Oceder-se-ha. 
da maneira seguinte : 

§ 1. 0 Se a mercadoria dam nificada fór elas que têm avaliação 
na Tarifa, será posta em leilão e a indemnisação ao dono, ou 
consignatario consistirá em se Íhe Jlrceneber a clifferença que 
II ouver en tre o preço da arremaLa ç:.ao, e o tia avaliação da Ta
rifa (272). 

§ 2 . 0 Se a mercadoria fór das que se despachão por factura, 
será o ·damno es Limaclo por dous arbitras, um nomeaclo pelo 

a que fOI·ao leradas, damnillcuclus por um temporal que caliiru, visto 
não ter o mesmo Tns pector as manelado pôr em has ta pl\b(ica no tlevielo 
te111pol e logo que fui conh ecida a sua avaria . Ordem ü Tilesouraria ele 
S. Pee ro em '7 de Julho ele 1856 

Veja-se o Aviso 1i Directoria Geral elas Rendas Publ icas em 30 de Ja
neiro ele 1863, co rnmunicanclo a Resolução ele Consulta sobre uma el e~ 
cisão da Alfanclega ela Càrte, que concte rnnou a um Fiel de arrnuzcm a 
iudernuisar o Ll amno causaclo pelo cupim em varias fazendas. 

Veja-se a Circular ele 12 Lle Janeiro lte 186•1. 

(271) O juramento elos peritos eleve repetir-se, sempre que ti verem ele 
proceder a algum exume. A viso á Alfandcga da Côrte em 8 ele Agosto 
de 185G. 

Foriio supprimielas no art. 291 elo Regul amento as palavras--se por 
aquello lh e forem acei tas .- -Decrelo n.o 3217 de 31 de Dezembro ele 1863, 
urt. 4 1. Veja-se o art. 13 des te mesmo Decreto. 

Veja-se o Aviso a Alfanelega ela Côrte em 10 ele Outubro de 186·11 citaclo 
em a nota ao art. 1!!8 n.o 3 . (Este ,i·v·iso c:;tâ na collccçãoJ 

(272) Veja-se o Decreto n.o 3~'"17 de 31 ele Dezembro ele 1863, a rt . 12, que 
.mandou accrcsccnLar á dillerença enLre o preço ela urremataçüo e o ria 
<IVU1Iaç;üo lia Tarifa 5 °/o llcst.c ullimo Clll raror (lil parte, pOl" conta llu 
CUU~U>lt.)r llO cillllllJ O. . 

iií 



·rcsponsavcl, c o ouLI'O pelo dono, ou consignat:nio da mcrc:t· 
<loria, e á revelia des tes, pelo Chefe ria Repartição, e ainda po r 
3. 0 arbitro escolhido a aprazimento destes, se os dous primeiros 
não concordarem ; e nes te caso consis tira a indemnisação em 
pagar-se o que estimado for. 
. § 3." Se porém a es~imação arbitral parec·er excessiva ao Chefe 
da Repartição, poderá este mandar arTematar a m.er c::ltlori::! , c 
neste caso se indemnis a-rá a differença que houver entre o 
preço da arrematação, c o da es.tirnação da mercadoria :linLes de 
damnificada. 

A~:t . 294. Quando o responsavel não put1cr satisfazer logo ::t 
:impo1·tancia do damuo causado, será este satisfeito á custa elo 
corre da Alfandega, ou Mesa d e Rendas; dando o Chefe l'es
}lectivo, neste caso, as nccessarias providencias para que o di!.o 
cofre seja iudemnisado, ou por via executiva contra o rcspon
save l, ou seus fiadores, se os tiver, ou pela I'e tenção de seus 
ordenados e salal·i0s. 

Art. 2:Jo. Ao rcsponsavel pelo damno será permitLirto, na fa-lta 
de li citan~es, ou em r[ttalquet' é poca, c-om assen limento <lo dono 
da mercadoria, r ccebe t· esta, satisfazendo logo o seu valor por 
inte ii'O, e bem assim os direitos. de armaz enagem e despezas 
a que estiver sujeita, ou obrigando-se por meio de fian ça idonea 
a faz el-o dentro de um prazo que não excederá <.le qua~ro moz es, 
sob as pe11as. do artigo soguin~o (273-1 

Art. 2\J6. Se por nenhum dos. meios indicaclos no arli'go pre
cedente, nem por outro qualqu.er, se puder verificar a inde m
nisação do cofre ela All'andega, o causaclor do d:-~mno será 
dcnnLLido, ou despedido do emprego que tiver ;· e , além disto, 
soH'rerá a pena do p1·isão alé que a roalizt: !la caclêa, co-nforme 
o dispos to no a!'t . 3'13 § 1. 0

1 a respeito do an ematan te que não 
satisfizer a mu i ta em que mco!'rer por ter deixa elo de pagar 
o preço <la arrematação (274). 

Art. 297. No caso de falta do prompta e fiel entrega das
·mercadorias, ou eJf'eitos que tive rem em sua guarcla, on a seu 
eargo ou tiverem recebido, ou de seu descaminho verificado 
c r ecÓnhec ido na fórrna dos arts. 291 e 2U2, será inUm ado o 
l'esponsavel para o fazer no prazo de 24 l10ras, sob pena ele 
prisão ; o não o f~zendo será r ecolhido á cadêa e nella con
ser~ado até in_qemnisat' á parte o que justamente for devido, e 
arbitrado na forma estabe lecida no ar t. 293 ~ 2 .0 (27õ). 

Art. 298. Das decisões sobre o reconhecimento <lo damno e 
üo seu causador, ou do r espm1savel pelas faltas e extravios das 
~ncrc~ldorias haverá rectu'S O na fórma elo Ti l,ulo \!, 0 

(233) Revogado pelo Decrclo n.o 3217 tlc 31 de Dezembro ele 18G3, 
art. 75. 

(274) Esta clisposiçüo terú Iugrur sem prejtrizo das penas impostas pelo 
Cocligo Crirnina1 nos cp;1e n!l'llas mconerem, conforme as circumstanci<ts 
do fa cto. Decreto n.• 3217 t.Ie 31 de Dezemln-o ele 1803, nt~ . '.13, 
l 

(2~5) VcjQ-sc w nota ao nrtigo an leriOl', 
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{;APITULO H. (276) 

DOS .CO:'<Sf.i~[QS . 

Art. 2mJ. l'icão suje itos a consumo as mci·cadul"ias existente· 
nos armazcns c <lcpositos da AHanllega, ou 1\Icsa de Remias, 
entrepos tos, ou trapiches alfandegados, th!pois el e permanceerc m 
uell cs o tempo m:nearlo nos paragraphos seg uintes, a saber : 

§ 1.o As m ercadorias destinadas a entreposto , ou ao transito, 
na füi·ma do a1·t. 277 . · 

§ 2.o As destinadas ao cgnsumo interno, depois llc clous 
annos (277). 

§ 3. 0 Os sobnsalcntes dos narios, depois de um :muo. 
~ /i .. o As constantes da Tabella n.o ·7, depois de seis mczes (278). 
§ ã.o As sujeitas~~ cenupção, rrualrJUCI' rrue seja o seu desliuo, 

ou n:üu1·cza , depois de seis mczes (27\)) . 
§ 6. 0 As dcpgsiLadas em pateos ou Lelbeiros, <lcpois tle trinta 

d.i as (280) . 
Art. 300. São igualmente sujeitas a consumo as mcrcarlol'ias 

que exis tirem nos ditos armazens, deposUos c trap iches, e se 
acharem nas e ircumstancias dos pa!·agl'nphos seguintes: 

~ <l. 0 Aque ll as a 411em não f'õr achado sen ho r certo (2!H). 
§ 2. 0 As que consisLirem em sobras de peso, ou Juedilla, ou. 

contagem. 
§ 3.o As avariadns, ou rlamnificadas , logo que a avaria, OL! 

damno seja conhecido (282) . 
§ 4 .o As que, em lfUalquCI' época, a requerimento ele seus 

doaos, ou coasignaLarios, forelll des tinadas a serem vendidas 
po1· consumo. 

§ lí. 0 As abandonadas. 

(2iG) Vc}a-sc a Cirt.\ulur lle 1.'2 de Jane iro ele 18G·l. 

(2'7'1) Veja-se o Decreto n.o 3217 rl e 31 ele Dcz0mllro de 1863 art. 18 n.o 1. 
Veja-se o A v- iso á All'antlega ela Cõrte em 31 LI c Março de lll6 1, citadu 

em a nota ao art. 2 \U. 

(2í8) Veja-se o Decreto n.o 321'7 ele 31 ele Dezmnhro de 1863 <:~ ri . 18 n.o 1. 
Veja-se o Aviso <i Alfancl ega da Côt·te C!ll ;Jl de Março ele H3o·1, ci(1tclo 

em a no ta ao art. 21G. 

(2iO) veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863 art. 18 n.o2. 

12801 Veja-se o Aviso á Alüu1<lega da Càrl"C em 13 de Dezembro {!c 
l SGl. Uol.) 

Veja-se o Aviso it Alfanclcga da Côrle em 7 de Dezembro ele 1SG3 
cit.allo e111 a nota ao art.. 5UO. 

(281) Veja-se o Aviso ü All'aml cga ela Côrtc em 4 ele Dezembro elo 1863. 
(JJiCI'I'tO Ofl'ic'ial n.o 2Ul tle l8G3.) • 

('.'82) o Inspecl.or ela Alfaildega que nüo manclarlovnr a mercadoria a 
1eilúo por consutuo, logo que a antna fôr couhccttla, fica rcsp\Jnsavf'l 
pe la cliO'ercnr.a elo l'al ur resultante ela clamni!irar;ilo occas iouacla p >:!la 
clemorn. Onlêlu ü Thusoumri<l tlc S . Pedro em 7 <lo Junho tlo l85v. 



ArL. 301. RelmL3r-se-hão abandonadas as m~rcadorias :. 
§ 1. 0 _Que por escr ipto forem declarad;ts como tacs por seus 

rcspect;tvos donos . 
§ 2. 0 Que postas em despacho não fot·em tlcspachadas, ou qu e 

o tenrlo sido, não forem tiradas da Alf'andep;a, ou :Mesa de 1\endas 
dentro dos prazos m:ucaclos nes te Regul~imenLo, ou t[u~ forem 
abandonadas nas poutes na occasião de seu emba]'(ru e (283). 

~ 3. 0 As que es tiverem nas cit·cum staneias dos al'l.s. 2)0 ~ 3. 0 , 

2o2 paragrapho unico, e em cruaesquet· ouLros em qn c pelo fll'e
senta R egua!am ento forem co rno taes rep11Lallas t21H.) . 

§ 4. 0 As inll.a mmaveis o serue!h:mtcs, nos tcrutos do art . 20~, 
§§ 2. 0 e 4. 0 (285). 

Art. 302. As m er cadorias compr ch enditlas nos §~ 1 .", 2.", 
3.o, 4.o e 6. 0 do art. 2g1J, c nos ~3 :1. 0 e 2.0 do :trt . :JOO, c 
§~ 2.o c 3.0 do art. 301, precedendo ecli tacs de ,trinta dias, scri\o 
~uTematadas em hasta publica, por conta c a custa de se us 
donos, se cst0s, ou os sens consignaLarios não as tl espncbarcm 
'lentro do referido prazo. 

o mesmo se observará a respeito das mercadorias compre
ltendidas nos outr os parngraphos dos citados arUgos, só com 
a dill'erença <le que o pra zo dos cdiLacs será: para ns do § o. o 

do art. 2\l\J, de vinte d ias; para as do § 3.0 do art. 300, de tlcz 
dias, salva todavia a disposição do art . 3:íli; e pal'a as do s <1 .0 

do art. 300 e 3s t1. 0 e <1. 0 elo nrt . 30l, elo hrcs <.lias, excepto p:ll':l 
as de que trata o § 4 .o elos :)l'LS . 20'~ e IJ\l!l. 

Art. 303. Os eclita.es para consun:o s.c:·ão affixa~os n~s 1\,lgarcs 
do costume, e publiCados nos penodtcos de mnto r cn·culac:;lo; 
e .devcrúõ mencionar ::t qualidade, qu::mtidade e csL::Hlo das riter
cadorias, as marcas e numero dos ' 'O lumes, o navio a cujo 
carregamento pertencerem, a data da sua clescargn, c os nomes 
(\e seus llonos, se fo t·em sab idos. 

AJ"t . 304 . Pa ra que ltaja toda a cxactidão nos cdiLaes, de qHc 
trata o nrtigo prececlent.e, scrã.o as mercadorias prév iall1Cutc 
examin adas, conferidas, c classific:u las por dous Conferentes 
1lesignados pelo Inspcctm·; devendo os respectivos Fieis apre
sentar as listas dns mcsm::ts mct·cadori<ls, com todas as decla
Jcações·· que dos seus livt·os constarem, sou pena ele multa 1\e 
2S :tté B,~ po1· cada volume, e de clemissão nas rcincidenc ias (286). 

Art . 301S. Feita a i11'rem:ttnção elas mercadorias, na fói'ma rio 
Cap. 7.0 do presente T itulo, serão deduzitlos do producto della 
os direit.os, que, scgumio a Tarifa clcvei·em pagar as nJ.cs
rnas m ercadorias, ass im como as tÍcspczas de annazm1agcm, 

(:?83) Sohrr-mrrrnrlorins nh ~n<lonarlas, veja-se o Aviso ;i Al[n nclcga lia 
Côrle r n1 27 ele J'\OI' QJII!tro rlc l AGO. 
'Ycin-sr. o Aviso ci All'nnclega tia Curto em 7 de Dezembro ele 18G3, ci-

Larlo· em n neta no nrt. õn!• . 
Vej a-se o Deurolo n.o 32- lí ele 31 el e Dezembro ele 186D art .. 20 . 

(181) Vr.ja-sc n D0crnlo n .o 3 ;> 17 elo 3! ele Dc7.emlwo rlc 1863 11ri. 20. 
A cxecuÇiiO do§ 30° elo nt·t. 301 rio Rrgulam cnlo foi snspcnsn nn pnri P, 

re lnti-1'n ;i s cl cc larnçoes . Der-reto n .o 3.:?17 d e 31 ele Dc~rmiJrill ele 1863, 
jll' t 2 1. 

(280) l' rja-sc o Dcerelo 11 .0 3:117 do 31 ele nczcmhr n lic 1803, url.. 20. 

(~sr; ; y.cja ·sc o Dc<Tclo n." :Ht7 rlc 3l etc nczcllJIJro üc lP.'i:J, ar(. 18 § :1.•· 
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de bcn cflcio , rlc leilões, c o cxpcdicnLc de 1 'h 0 / .. ; sendo o 
r csl.:mLe d cposiL:Hlo para ser cnLrcgue a qu e m "llc dircilO fõr, 
a vis ta do LiLulo legitimo qu e dcvcrú ap1·e~.c nLar (2Sí). 

Exccptua-sc o prudu c t.o da 31TCmaLacão das mcrcadol"ias 
c omprcll e nrlictas no ~ 2.• do a rL . 300 , c·~ 1.• do art. 301 , o 
qual enLrarit coma re mia exLr:tordinaria para os cofres da 
Alf:wd cga ,288). 

CAPITULO VII. (280). 

DO DIODO POR Qn: SF. I'ROCEDER ,\õ AOS LE ILÕES .l PORTA 
DA ALFA:\DEGA , OU lllESA DE R F.I'iD .I. S . 

ArL. 306 . Todas ns vezes rru c se h ouver d e vender m cr cn
dot~as o n ge ne ros em lei lão, em virtude deste Reg-ul amento, 
set·ao :wn.n nc iad as JlOr cdi Laes ll~tllli c:tdos n:-ts folhas pcriodi
cas, c atltxarlos na porta da A fand(;'ga, e na Pr:tça do Com
mcrcio, onde a houver , nos quacs se dcset·evct·ú ü as m crca
dor ins ou gcncros, s ua q uali chulc e quanLidalle, razões que 
moLivão s ua arrcmaLa ção1 prc~·o da :wali:lt: il o, <ruando o h ou
ver, se csLão s nj e iLos ou Isentos rlos dire i tos , e qua esquer Oll
Lros esclarecim e11Los que p:~rc-;ão convenientes. 

~ Un ico. O prazo dos cli iLacs, nos casos não previstos pelo 
presente Rcgulnmcn to, seril de õ di as . 

ArL. 307. O le il :lo ser :"! publi co, c feito no d !a c lu~a;· :Jn
nuu c iados, sendo para es te fim pr éviamcnLe expostos ao exame 
dos concul·t·cnLcs os objec Los que Lcnhào de se r :nTcmaL:Hios, 
ou suas amost1·as, e presidido pelo chcre ela ncpat·t i ~ãu, oa 

(287) Ycj~-~0 n Cirrnlar el e 23 ele Novembro ele 1800 in {lnc cilada em 
a not.n ao art. r,:;a § f. o 

As mm·t•,neloria s abandonadas po1• s0u~ donos rle,·em paga r por in
teiro os respecti vos dire itos, Orclem <i Thesouraria lia Bahia em 12 ele 
Abril de 18<1:"i. 

os rlircilos rl e importação elas mercadorias rlc que trata o art .. 305 elo 
RcgulamCJliO, que forem arrematacl11s, ctcn'm ser deduzidas elo pro
dutiJl da arrcmatnçiio con furm e .a Tarifa , isto é, tantos réis por vnra 
qnadnH1il , (]uintal, arroba, etc., c niio l~• ntos por cento cln Tnrifa sobre 
0 valor ti a ·atTcmal açi•o, r·.omo preceitua o a rt. ú3t do dito n egulnmcnlo , 
no caso ele estarem uYarialias as mcrcaelorias. Orclem <i Thesouraria elu 
Pernam l.tuc.o em o L o de Junho. de 18G3 . . 

V!)ja-se a ordem <i Thesourana ele Siln fa Cafhanna 0111 10 ele Outuhro 
de 18!,0 sobro gencros exportados, ,·oltanclo arril.t ados, e soneto arrema
tados ou venci idos. 

veja-se o Decreto n .o 3217 ele 31 ele Dezembro ele 1863 art. 20. 

(288) Ficflo snppTimi rlas no a rt. 30:í elo Rngu lamenfo as pa lavras- c 
!i\ 1 o elo art. 301-; clr.venclo proceder -se it respeito elo p rotlnrto dns 
íí1e\·rnt1orias aiJ<.m clnnnclas por escriplo nos lermos ria pri meira par tO' 
elo pritnciro llos r l3fericlos artigos. Decreto n.o 3217 ele 31 ele Dezembro 
de l8G3 art. 19. 

(9RO) Vcja-s0 o Deercto n .o 3e1'í de 31 ele Dezembro de 18G3 <ll'l. 
G." S l.0 
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llül' al:?um E nlprc·gauo para ~sLe filll espccia lm en Le delcgauo; 
se rvinuo ele Esol'ivãu o Elllprcgado que for designatlu na fór
ma üo arL. 134 § 2.0 

Art. 308. Será lldmitLido a lança r Loclo o individuo que es
tiver na livre adminis~ração de seus JJens . 

~ Unico. ExcepLUão-se : 
1.0 Os Empregados da Alfanuega, ou tlc qu:~lquer outra Re

partição elo i\Iinisterio da Fazclllla. 
2.0 Os indivirluos que l'on.:m privallos pelo r es pec tivo Chefe 

da Repal'Lição tle concorrerem nos le ilões a qu e por sua or
dem se houverem de pruce clc t·. 

3. 0 As pessoas a t[ucm for prohibitla a entrada n as mesmas 
I~staf;õcs. 

Art. 30\J. O InspecLor da All'andega, ou Admini sLrador da 
1\lesa de Ren das não adu1iLLirá lanço algum elos (]ue se cou
luião pa 1·a obterem por baixo p1·eço as mcrc:Hlorias em lci
Hio; e podcr- lh es-ba prohi!J ir por se n1 elh anLe facto a entrada 
t.la Repa rti ção c suas clepend encias (2HO). 

Art . 3to. Qu:mclo o Pi·esiclenLe do leilão entemle1· que o maior 
lanço ofl'erecido nincla não é o que corrcspontle ao valor da 
rn c1·carl oria, pode t·á suspender sua ancm ::lLa~·.ão, e subme LL er a 
mm·cntloria a seguncla c terceira pra ça, em utn só lote, ou divi
dida em periuenos lotes, como Jl:l l' t'Cet· mais conveniente; e 
uesLe ca<:o a nov~t praça ser á feHa com inte rvallo de Lres dias, 
precedendo sempre cditaes, ou nnuuucios. · 

ArL . 3Vi. EoLJ•eguc o ramo a quem m aiot· lan ço holiver offe
reciclo, lavrnt·-se-ha diss0 Lermo, tflle será assignado pelo Ins
pcctor, Escrivão, ArremaLante c Leil oe iro. 

Ari. 312. O lllspecto t• po (lcrit ar.lmiLLir ·C accita1· novo lanço , 
não só depois de concluído o leiliiu (Regimento de i7 de Ou tu
bro de 1i516, Cap. 16~)i como ainda clapois de etf'ectuada a arrc
maLa ç.ão, qu an do se e erem as segu inLes c ircumstancias: 

§ 1° De haver quem offereça l:mço que cubra o uiLim o 
receb ido c mais uma terça pa rLe de sua im portancin. 

§ 2.o De não esLar consummad.a a arrcm~tação com a en t1·ega 
do preço, c posse da c ousa atT!!lllaLac]a. . 

ArL. 312. Feita a arrematn çao SCI'U o arrematante o!Jnga(\o, 
dentro de 48 horas, a eutrar com o preç.o della para o corre 
da Alfandcga, sob pena, se o não fiz er, de iucol'l'er na multa de 
20 °/o do mesmo preço, a !'avo r tio refel'ido cof're, e de ser r eco
lhido á cauea, onde permaneeerá preso á ortlem do res pectivo 
Inspcc tOL', ou AdminisLt·aclor, até que satis!'aç.a o preço da al'l'e
m ::t La ção, c a mulLa conespondeute (291). 

~ 1. 0 Se nos dez primeiros clias de pt·is~io o arrematante não 
entrar com a importaucia do preço, serão as mercaclo rias de 
novo postas em praça, e contin uará ell e na cadca até cr ue pague 
a multa. 

~ 2. o Qnanllo o pi·eç.o da arrematação exceclcr de 400$000, o 
Jnspecto1· da Al!'andega, ou Adm inis trador da Mesa tle Rendas 
permi tLirá ao atTenutanLe, se o r eque re t•, assigna r leLra pela 
1111portancia devida, pe lo pra1.o c com as ga ran tias exigidas pelos. 
mLs. ISS6, 588 e 589, a qua 1 vencerá o premio marcado para os 
b ilh e tes da Alfanclega pelo art. !581S. 

(~OO) Veja- se a nola ao art . lDO. 

(.201) Ayiso i\ Alfauclcgu L\n Curlc em ~s c1o A.goslo de 18G3. 
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~ 3.• cnhuma das mercadorias arrematadas, ou parte ddla:t, 
e xcep to as suas li mostras, poderá sahir da Alfandega sem qu e o 
arrematan te haja pago o r espec tivo pr·eço, ou nssignaclo letra na 
fórma do § 2. 0 ' 

Ar·L. 3l4. Os leilões da Alf:mdcga, ou i\fcsa de Rendas, poder<ío 
ser feitos á porta da llcpar·tição, servindo de leiloeiro um dos 
Contínuos, ou Correios, ou por Agente de leilões provido na 
fôrma da ~e~is lação em yigor ;_ em qualquer. outro lugar que 
for annuncrauo, com assrstencra do r espec trvo Iuspector, ou 
Aclm!uisLrador, ou de um Empregado da sna eseolha, deven(lo o 
produ.cl.o ser , na fó t·ma do presente Rcg ulameuto, r ecolh ido aos 
r espectivos corres, sob as penas. do a rtigo antecedente (2\12) . 

~ Unico. O Agen te de leil ões tem clireito de haver unica mente 
do arrematante a com missão que por lei lhe compeLir, e será 
r cspousavel pelo preço da venda. 

TITULO IV (2g.3). 

Da importação c expol'taçiío; e ela Policia Fiscal em 
relação ás cntba••caçõcs que tlenJanclat•c•n, ou cstivea·erra 
ancm·mlas nos IIJal'cs terl'ito••iaes, •·ios, lagôas e llOJ'tos 
do lm11crio (2941). 

CAPlTuLO I. 

DOS PORTOS ALFAI'I"DEGADOS, OU 11.\DILITADOS. 

Ar·t. 313. A importação ou entrada de m ercadorias eslJ•:m
geiras, ou procede ntes de portos estrangeiros, sua descarga r 
ileposrto e transiLO ; c a exportação, ou sahida para portos cs-

· (2!12J As mercadorias em arremalãçüo podem ser clividiclas em lotes , 
Circo ar ele 21 de Fevereiro ele 18•18. 

Nüo se admitte nas Alfamlegas nO\'a arrematação ue fazendas j il. 
arrematadas. Aviso <I Alfunclega ela Gõrie em 14 de Marr.o de 1851. 

Pócle haver lerceirar quarta ou mais praças nas m-reri1ataçõcs. Or
dem á Thesourarin de Santa Calhari na em 15 ele Jane iro de i852, que 
contém rliversas disposições sobre a materia. 

Manclou-se que a AJ.fandega tia Côr"le informasse sobre quem ser via 
a !li ele leiloeh'o nas arremata~,;õcs. Aviso em Gele Oubu.bro de 1862. (D·ia?"iCJ 
OfTI.cial n." 2-1 ele 1862.) 

Só no caso de nilo IHIYer Contiuuo em exercício, poderá ser chamado 
algum elos leiloeiros do commercia para exercer as respec tivas func
ções. Aviso 1i Alfanclega ela (:órle em 29 de Outubro ele 1863 . (Dia1·iCJ 
of)icia l n.o 258 de 1863.) 

(299) Este titulo é o que cteve merecer elos nossos Agentes con snl~res 
·especrul attenção, por ser nque·Jl e que mais immecliata app licaçüo tem 
t1s suas r espectivas funcções. Aviso ao Minislerio dos Estrangcn·os ern 
25 tle Janeiro ele I8Gl. (Bol.) 

' (294) Recommendou-se a obser vancià da Circu lar n.o 367 ele 24 el e No
Tembro de 1859 sobre o desembaraço elos naYios que conduzem emi
g rantes, o qual nüo eleve ter lugar, sem l];Ue as commissões,. ele CLue 
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lrnngciJ·os, dos gCI1Cl'OS C <!bjCCtOS ele J)I'OliUCÇ~lO e 111:1)1Uf:1CLUI':} 
nacional, ou de mcrcallomts eshr:l!Jl3'Clr~s etu depos1~0, ou . ~a 
ll.cspaclwdas para consumo poderao cllcctuar-se umcamcntc 
uos portos, ro!ltos, ou lugares que fot·cm designados pelo Go
verno . 

§ 1."- Os port~s1 pontos ou Junoares de rrne _trata este artigo 
potlerfto ser habliJLaclos para tu~o a corulllerclO, qua lquer I.Jue 
seja a sua natureza, _ou para _u1u ou tu ais de seus. ratuos, ou 
wuples mcnLe para a tntporLaçao Jc certas c lleLeru11nadas lller
Callol'ias, ou para a cxporla(,:üo, ou s.thitla de .gcueres c objcctos 
de produc~;iio c ut:muracbut·a naciona l, ou de tn ct·cadol'ias es
trangeiras já despachadas para consuiuo, eonforme o Governo 
Imperial julgar n1ais acenado. 

li 2." Em cii·cumsLancias ex,traordin~rias, e no in~eressc cl~ 
scp;uran~~a, ou da saulle publ;ca, o Govcmo Imperial pollcra 
tcmpora, iamcn te prouibir a imporba<;iio ou entrada, desta J·ga, 
deposito, ou tl':.JliSito, .c a exporLa~:ão, carga ou saiJ ida de todas, 
ou <LC certas mcrcallonas estrangei ras, ou generos ele Jll'Oduc~ão 
c manul'acLura uacional, Cl.l1 um ou mais portos, ou ugan~ s, e 
a sua circulaÇão dentro de certa c lleLcrminada zona das fron
teiras do ltllJlCrio . 
. ~ 3. A inl'racção de qualqlter .d:·,s presentes d isposições será 

)Junicla com a apprellensào das mercadorias, pertia das embar
caç·õcs, Yehicu los e auimaes que as transportarem, e multa igual 
a ~/a !lo va10I' das mesmas mercadonas. · · · 

At·L. 3'16. As disposições penacs llo ~ 3.0 tlo artigo antecedente 
ficüo sujeitas: 

~ _1. 0 As _emb~rcaçõcs cstrangei t·as. de qualquer natureza, Jo
taçao, nacwnaltdade, OlL. vrocedcncta: 1.0 , true forem encon
Lr<lllas ancorad.as , ou atracadas em acto de descarga, ou de 

trata o art. 27 tio Regu lamento n.o 21GB elo L o tle Maio ele 1858 teuhâo 
tcl'ln.inaclo as imlngacões c uxa mes que lhes CUJU[H'C fazer em tacs 
navios. Circular llc G ê!e i\laio lle 186 1. 

Mandou-se que n~s Alfanllegas do Imperio S(3 admi!tisse, emquanto 
<l e outro motlo se nuo provtdenmnsse, o procecluuenlo que a Legnçüo 
Jtnperial em washtnglon ordenou ao Consul Geral e Vi!le-ConsuJes 
Bra ·ileiro$, nos lermos elas Inslrucções que se seguem. Cin:ulur ele 21 
de 1\faio <.le lSGl. 

Jl.\ UTE DAS INSTilUCÇÕES A QUE 51! REFERE A CIRCULJ.n OgST.l. DJ.T,\, E QUii TEM 
1\f:LAÇÂO COM AS A.l.liANDEGA.S UO HI .. WElliO. 

r.o onde clr.irce de erc'istir Al{cmdega {ede1·al sem que seja substitwida 
PM' ottbra., devem o co·nsttl e v·ice-consttl do Brasil sttpprir a stta {alta 
no qnc possa ctfl'cctm· a scgunvnca dcts ?'Cndas elo rrnpeTio, ou •ionte1·csse 
?w.c·wnal, 11o·r meio de dectwra,Çóes O!~ junpn,entos pTcstados pl'ra.nte 
cllcs, me·ncwnaclo semp1·e o facto de neto e:tnstvr no JJO?'to ele sua 1'Csi
dcncia A l(a:ndega (edemt. 

2.o se desct)Jp·r?'ecm· a AL{cundega (cde1·a.l, sendo substit11ida r1o1· 01tt1·a 
c1·eada pela auto1·idade dissidente, devem legaliscvr os despachos dest-a 
qu.e lhes {oren,t ctprcsentÇLdos e {o?'Cm. necessm·ios á segu1:amça das ren~ 
das elo Imperw, ou do mtm·csse nacwnal sempre com a mesma decla-
1"acão de não ex·is~ir no 7J01'lo de sua 1'Csidcnc·ta A lf'andega f'ede?'at . 

ií.o No caso de estaúelccc1·-se uma novct A bf'anctcga (;1·cada pela au.to-
1'idacle d'issidentc, sem q·ue cesse a actual Al{andegct f'cdentl, devem. dar 
logo a;viso ao cons'Ul Ge1·ab, pa1·a gtte este o comm.tmiq•tte ri LeyaoãtJ 
qne f'ct?'á consta1· ao Governo nnpm·u:tb o que Hwr occorricto, c çtctdmi~ 
nado en~ t;a{ mso .- Jo~é SCYCl'l<tno llll 1\uelt<t. 



- · 4.~1 -

haltleaç.ão, rcccbenuo ca1·ga, ou depois tle haver descat•regado , 
ou baldeado parte, ou todo o seu ca·negamento, ou recebido 
carga em qualquer porto 'itão habilitado, ou meramente habili
tado para a navega~o de cabotagem, ou praticando taes actos 
-em enseadas, ou em outras partes elos mares tcrritoriaes do Im 
perio; 2.0 , que nal'e"'arem ou forem encontradas com carga ou 
sem eila, em rios, Yagõas, e quaesquer aguas interiores do Im
]Jerio. 

~ 2. 0 As embarca!<ões nacionaes de qualquer natureza, lot:a
(".ii O ou procedeoeia: 1.o, q-ue fore1\'J. encontradas em actos de 
descarga, ou de baldeação de mercado1·ias estrangeiras, rcce~ 
bendo, ou baldeando carga de· merwdorias de qualquer origem 
para porto estran geiro, em portos não !JabiliLados, ou meramente 
habilitados para a navegação de cabotagem, ou praticando taes 
ac tos cl:llldcstinamente em enseadas e mares territoriaes do Im-

· pcrio; 2. 0 , que transporta1·em mercadorias não pennitLidas pelos 
rios, Jagõas e aguas interiores do Imperio (29o) . 

§ 3. 0 Os vehiculos c animaes tle trans1Hn·te que forem cncon
.trados em lugares, pontos ou postos não habilitados das fron
teiras terrestres do Imperio, carregando, ou descarregando, ~u 
comluzindo mercadorias não permittidas, ou em conLravençao 
dos Re n- uJamcnLos espcci:ws em vigot·. 

Art. '317 . Das disposições cios ~~ t.o, 2.0 e 3." do artigo ante-
cedente !leão exceptuados: 

1. o Os Gasos de arribada forç.acla, varaçã·o, ou força maior. 
2. 0 Os de licença da Autoridade competente (296). 
3.0 As embarcações estrangeiras pertencentes aos Estad.os ri

beirinhos, que tenclo Tratado e Convenções cspeciacs com o 
lmperio, em virtude de suas estipul ações navegarem, ou forem 
encontradas nos rios e aguas interiores nos termos e condições 
nclles estabelecidas, e r eguladas . 

4.o As embarcações estrangeiras que se ücstinarem a algum 
porto interior onüe houver Alfanclega, ua fórma prcscripta pelos 
ltegulamentos em vigor. 

Art. 318. A licença üe que trata o art. 317, § 2.0 poderá ser 
conc~dida 1 m~diante as garanti~~s c ca ut~Jas uccessari:~s para a 
boa ftscaltsaçao das r endas de tmportaçao c exportaçao, pelo 
1\f.inisterio da Fazenda a quaesquer emba1·cações (297) : 

§ 1. .o Para carga e descarga das se~uinLes mercadorias , no 
caso de terem paga os clireitos a que esttverem sujeitas. 

1.0 De animacs vivos (298). • 
2.0 De peixes c carnes frescas ou verdes, scccas ou salgadas, 

ou de qualquer moclo preparadas, ou em conserva, e de quaes
quet· despojos de :mimaes, ncccssarios para a industria, ou para 
alimentação publica. 

3 .0 De carvão de pedt·a, ou vegetal. 

(295) Sobre n exis tencia de diversos por tos access ivcis <i embarcações 
de pequena lotação nn costa do Rio Grande elo Norl e vej a-se a Orelem 
á r espectiva Thesouraria em 2 de Julho el e 1861. (Boi. ) 

(2!JG) Ordens á Thesouraria elo Parü em 26 ele Fevereiro ele l BGl , e 15 
de Fevereiro de 1862 . (Boi. ) 

(297) Aviso ú prcsidencia de s. Pcllro em 15 Lle Dazembro el e 1863. 
{1Jict?·io Ofli cia l n. o 2 de ISG-1. ) 

{:Y.lB) Veja-se a nota ao art. 311 n .o 2.o 
1(j 



4. 0 De farinha de trjgo, ou de milho. 
1S. 0 De frutas verdes, ou scccas. 
6 .0 De gelo. 
7. 0 De rnachinas de vapor e suas pertenças e ele utensilios e 

inst1·umentos proprios para a lavoura, para vias fe rrcas, ou para 
quaesquer obras publicas. 

8. 0 De pedra de construcção em bruto, ou lavradas, ·Calca
rca ou d e cal. 

9.0 De sal commum (299). 
10. De arroz, feijão, milho, farinha de mandioca, c quaes-

quer outros cereaes. 
11. De madeiras e lenha (300~. 
12. De telha c tijolos. 
13. De m el, melaço, aguardente, e assucar em bruto. 
§ 2. 0 Para carga e descarga <lc mercadorias e objectos per

tencentes á administração publica. 
§ 3. 0 J>ara r eceber carga para fóra do Imperio · tle qu:~esquer 

outros generos de produeção tio paiz, n[to meuciouados no 
§ 1 .0 

§ 4.0 rara o tlesembarque de Colonos, ou tle quacsquer outros 
passagei.t·os, e sua bagagem. 

§ 5. 0 Em casos extraordinarios, como de fome, peste, guer
ra, ou bloqueio e semelhantes, em que algu ma l>ovoação in
terior necessite <le socconos. 

§ 6.o Nas Pt·ovincias os respectivos l'resi<lentcs, ouvidos os 
InspecLot·cs das 'l'hesourúias de Fazenda, c parLicipantlo-o logo 
ao Ministro da Fazentla, podel'ão conceller, nos casos elos vara
graphos antececlentcs, taes licenças, mediante as garant1as c 
cautelas que os interesses da Fazenda o exi"irem (301). 

Art. 3·19. Ficão suJJsistindo os portos alfanlfcgados e b alJili
tados actualmentc existentes; mas o Governo I mperia l poderá 

(299) Sobr€l uma permissão ao conselheiro José Feliciano de Casti
lho para navegar directamente da Europa para S. José de Porto Alegre 
no Mucury, provincia da Bahia, um navio carregado de sa l, levando em 
retorno um carregamento de jacnrámlú, cortado em matas que ulli 
P,OSsue, veja-se a Ordem á Tbesouraria da Bahia em ao de Abr il de 1862. 
1Bol.) veja-se o Aviso da Alfanclega da CôrLe e Ordem ú Thesouraria da 
Bahia em 15 de Fevereiro de 1864. (Diwrio O[Ticial n.o 54 de 18G4.) 

Os Empregados nomeados para assistir ao embarque !la madeira Yen
cem uma gratificação por conta dos interessados. Aviso a Alfandegada 
Cõrte em 1.• de Setembro de 1864. (Dia:rio Offic·ial n.o 207 de 1864.) 

AYiso a Alfandegada Corte e ordem a Thesouraria do Paraná em 2B 
de Mar ço !le 1863. (Dim·io OfTicial n .o 10,1 de 18GB.) 

Aviso a Alfundega da Côrte e ordem á l'hesouraria de Pernambuco em 
31 de Março de 1863. (Diario O(ficiat n.o 105 de l8ü3. ) 

(300) Veja-se a Ordem á Tllesouraria de Santa Catharina em 20 de De
zembro de 1837. (collecção .do ouro Preto.} 

Para o despacho de madmras de construcçiio que se pretenderem em
parear, deve apresen tar-se uma guia de conllucçào elas mesmas, pas
sada pela Capitania do Porto. Circular de 12 ele Março de 1853. 

(301) A viso á presiclcncia do Rio Grande do Norte em 30 de Março de 
1863. (Diw·io Official n .o 105 de 1863.) 

Dito á mesma em 9 de Noyembro de 1SG4. (Diario o{ficial n.o 259 de 
1864.) 

Ao Presidente da provincia, e niio 1i Thesouraria, compele fazer ao Mi
ni stro da Fazenda a pm·tiripaçiio de que trata o§ a.o do art. 318. Ordem 
á Thesourarin do Purtt 15 de Ferereiro lle 1862 in {ime. (Bol.) 
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supprimil-os, r em ovei-os, e c r ear outros; augmcutar, ou dimi
nuir o circulo de suas funcções, e dar-lhes nova classificação, 
quando c conforme julgar conveniente aos interesses Fiscacs, 
e ao Commercio. 

Art. 320. Ficão creados dons portos de entreposto, e transito, 
a saber: o da Corte do Imperio pat·a todas as m ercado rias que 
se clestinarem a quaesquet· po1·tos; e o do J>ará para as que 
se d estinarem aos portos dos Estados ribeirinhos, que tiverem 
Convenções cspeciaes sobre navegação tios rios da mesma Pro
víncia {302). 

At·t . 321.. Os portos de Itaqui, e S . Borja fi cão habilitados 
para a importação de s al e h erva mate, além dos mais generos 
mencionados na tab ella n .o 1, annexa ao Decreto n.o 2<186 de 
29 de Setembro de 18ií\l (303). 

Art. 322. Os productos naturaes e agricolas da Republica 
Ori e ntal, n que se r efer e o a1·t. o.0 do Tratado celebrado entre 
o Imperio c a m esma Bcpublica, poderáõ ser direc tam ente 
introduzidos, ou imporbaclos pelos rios, c lagóas intoriores da 
Província do B.io Grande d o Sul, em embarcações brasileiras 
nos portos d a cidade do Il.io Grande, e Porto-Alegre, e em 
quacsquer embarcações, ou vchiculos no porto da Villa de 
Urugnayanna, na fórma do citado Decreto n. o 2486 de 29 de 
Setembro de 18119. 

(302) Os entrepostos são cspcciaes aos portos da capital do lmperio, e 
ela província elo Pará. Ordem á Thcsouraria da Bahia em 7 de Janeiro de 
1861. Instrucções elo Lo de Outubro cte 18GOart. 1 .0 

Veja-se a nota ao art. 2.:!9. 
VeJa-se o Regulamen to que baixou com o Decreto n .o 3216 de 31 

el e Dezembro de 186<! art. 4.o · 
Foriio creaclos tambem entrepostos nos portos da Dahin, Pernam

buco, Maranhlio e S. Pedro do Sul. Decreto n. 3217 de 31 de Dezembro. 
de 1853 art. Lo 

.{ ma teria de entrepostos ·regu la-se por este Decreto. 
Veja-se a Circular de 12 Lle Janeiro de 1861. 

(303) Só pócle ter lugar a isenção de direitos por parte do Impcrio 
a respeito dos geucros e mercmlorjas mencionadas n este artigo do 
n egulameoto, e na tabel!a n.o 1 annexa cto Decreto 11.• 2486 tle 29 de Se
tembro de 18591 que forem transportados em carretas e outros vchiculos 
de conducção uosEstados lumtrophes para a provmc1a de S. Pedro pelos 
lugares ou passos des ignados pela respectivn Presidencia, os quaes, 'na 
conformidade elo art. t.o das Instrucções exped idas pela mesma Presi
elencia em 23 de Feverei ro ele 1860, silo: o passo do Clluy; o do 
cacique, ao sul da barra do Telho; o do Centuriüo; o ponto em que 
a estrada que vem do Serro Largo, em direcção de Dagé, atravessa 
o serro elo Acegmi, des pontando o arroio da Mina; o passo de S. 
Diogo; e o Pay-pass(), na _barra do Q_narahym. . 

No caso ac1n1a rerer1do nao se acha a IIU po rtação c trnns1to de tropas 
de gado e carretas que ti verem ele entrar no territorio brasileiro pela 
estrada gera l elo Estado Oriental. A viso á Presidencia de S. Pedro em. 
s de Abnl de 1862. 

O Pa,y-passo {ica tres legnas acima da (6 :t do QU.arahym 
Veja-se a nota ao art. 512 §ll ~. c 20 . 
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,, CA~'ITULO li. (30'1) 

DOS NAVIOS AHRlllADOS. {305) 

Art. 323. Os casos llc força maior serão j r stificados 11:1 f<irma 
dos arts. 510, ií26, 740, 74J, 71\2 c 743 do Codigo Commrrcial, 
c arts. 36iS, 366, 367 c 3()tl tlo Regulamento n .o 7'J7 de 2i:í de 
Novembro de 1850, pc1·ant(;: a i\utQridaclc Commercial COI_Il
petentc (306). 

Art. 324. Se o navio arribar a porto nrro alf:mdcgndo, 011 
não habilitndo, precisando de obras para contiJJuar a sua IJ:J
vegação, c o seu afret:ulor, cal'!'cgador, ou consignatario, 11ão 
querendo attencler, ou esperar pelo seu concerto, pretender 
retirar suas me.rcadorias, só o poderá fazer merlianlc liccnc·a, 
ou ordem da Alf'andega, OlL l\Iesa de Ren das competente, (m 
da I)1ais vizinha; com assistcncia tios Empregnaos que esta de
signar, depois de preenchid as as J'on)lalidadcs do respectivo 
despacho; corrcnd@ todas :1s d espc:r.:~s deste serviço vor sua 
contn, nn fórma do art. 613 do Codigo do Commc rcio. 

Art.. 321i. Se o u:~vio arribado em porto não all'andegndo, ou 
não habilitado requerer concerto para continuar sua navegação, 
e o não puder effcctuar sem descarregar parte, ou toda :J sua 
cnrga, ou qunnta fôr inrlispensavcl para reparar as :.rvarias ela 
mesma cargn, poderá ser logo, por mandado do Jui:r. Com
mcrcial competen te, cff'eet.u:ul:l a referida descarga, á custa da 
pessoa interessncla !JllC a requerer, em lugar idoneo, com as
sisLencia do Empregndo, ou Autoridade Fiscal do distrieLo; 
communicando o mesmo Juiz á All'andega, ou !\Tesa de Hendas 
mais vizinha o oecorrido para que esta de promplo faça "''e
rificar e fiscalisnr seu desembarque, deposito, ou rccmbnrquc 
pelos competentes Olnciaes, ou Empregados de sua intei1·a con
fiança; devendo fazer conduzi!' a mesma carga, s~ assim o exi
gi rem os interesses ela Fazenda Nacionnl, ou dos mtcrcssados, 
c á custa llestes, pnra deposito reguh\1', e procedendo contra 
os cxLJ·nviadores, se os houvorem, conforme as Leis Fiscaes (307) . 

Art. 326. As· providencias do artigo nntccedente ficão exten
sivas nos casos : :1. 0 , do Capitão do navio arribado, que fór 
julgndo inuavcgavel, on l'ór abandonado nos termos de direi to, 
requerer deposi·to lle svn carga, baldeação, ou Lransf'ercncia 
desta para outro nnvio, nn fórma do :JI'L. 614 do Codigo do 
Commercio; 2.0 , da necessidade dn dcscarf!n, ou bal!lcnção para 
:i lliviar o navio qu e encalhar em algum baixio, ou banco dentro 
dos mares territorines llo Imperio . 

(304) Veja-se o Decreto n.o 321'1 ele 31 de Dezembro ele 1863, a ri. •14. 

(305) Instrucções ele 14 ele Outubro de 1&15 annexas á circular de 25 do 
~11esmo mcz e anno. 

(306) Aviso a Alfanclega da Côrlc em ~G ele J\'m·cmbro llc 18GB. (Dim·io. 
Of!itiat n.o 279 de 1863.) 

(30'1) Veja-se a nola ao art. 320. 
Veja-se a OHiem il. TllCSO llHU'i<t elO ni o Cl'l!llcle rio Norte 1'111 G ClC NO

w mbro de 1852. 



A.l'L. 3~7. Nas hypoLhcscs dos a rtig-os antcc.cllcnlé', scn flo nc
ccs~a rio, para pa g:.uuento das clcspr.zas rlc conccrLus, tlcscat·p;a, 
clepo~itos, reclll!Jarrtue e semelhantes, a venda dt: tuercadorias 
pcrLcnccnLes á cat'Q:a do navio aiTibatlo, ou para compra ele 
objectos parn son coucet·to, ou preparo para sua uavegação, o 
Ju11. Commcrcial, não havendo Estação Fiscal no lugar, não 
poderá pt·oceclcr na conformidade do art. a:l1í do Codigo Com
mcrcial sem exigir cauç·ão no pagamcnl.o dos direitos respectivos; 
communic:HHlo iinmctli:.\L:unentc á r espectiva Alfandega, ou 
i'llesa de Rendas, c c.lando de tudo conta ao 1\Iinisbro da Fazenda 
ua Côrte, e aos Presitlenles nas l'I'OYincias. 

ArL. 328. A disposição do artigo antccedcnlc fica extensiva á 
cnrg:.1, ou embarque de mercadorias, on <le generos naeionaes 
pata 03 pruparos c concertos elo navio, ou para seu ranclw, c á 
venda de mcrc::Jdorias avariadas, qnc não poderem ser benefi
ciadas, na l'órma elo art. 7ta do Codigo Commcrcial. 

1\t't. 32!1. Nos portos alfandegados, ou habilitados, os actos a 
que se J'Cf'cr em os artigos antecedentes pode rão tct· lugar precc
clenllo licença, oa autorisação elo Chefe tla ncpai'Lição Fiscal 
COIIlJlCtcnLc, c ind ependente da intervenção ele qualquer Autori
dade Judiciaria (308) . 

Art. 330. Em todos os :1ctos previstos \lclos arli3os nntcce
dcutcs se obscrYará o. disposto no Capitu o G.o a respeito dos 
manifestos (30\J). • 

CAPITULO IH (310) . 

DOS i'õAUFII .HaO - , AllllF.CADAÇlO, E DESTI:'\0 DO~ SALVADOS; E DAS 
DIEilCADOHLIS E OD.JECTOS AHIIO.J.IDOS .Í.S l'UAUS, OU QUE FOHJl~[ 
Ti:-;COiSTl\ADOS FLUCTUANDO NO DIAII. 

At'L. 331. No caso de naufra"'io de :1lguma embarcação, as 
Autoridades locaes são obrip;acfas a p:uticipar tal succcsso á 
All'andega, 011 ú Autoridade Fiscal mais prox.ima. 

Art. 332. Os Empl'egaclos Fiscacs que residirem nos lugares 
mais proximos do lJaufra {l" iO acudirão immediaLnmcntc, c farflo 
todos os esforços possivets pm·a a salvaçrro das vielas c mcrcn
dorias, procm,an clo eviLar os extravios c malversações, c dando 
logo parte ás Autol'idades Commcrciacs competentes, e ao res
pectivo Inspcctor da Alfandega, ou Administrador da lllcsa do 
Rendas, para proceder conforme fôr de Lei (311). 

(308) A elisposiçfto deste artigo nfto se refere no art. 233, e s im aos 
arts. 3:.?5, 32G, 327 c 328. Ordem á Thesouraria lia Dnhia em 7 de Janeiro, 
ele 1861. 

Veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 tlc Dezembro de 1863 arL 41. 

(300) Veja-se o Aviso 1\ Alfanelega ela Côrle cm2G ele Novembro ele 18ü3. 
(Dim·io e(ficial n.o 270 de 1863.) 

(310) Veja-se o Regulamento que baixou com o Decreto n.o 321G~elc 31 de 
Dezembro de 1863 art. 25. 

Veja-se o Decreto n.o 3217 ele 31 ele Dezembro ele 18G3 art. <11. 

(311) Veja-se a Orei em <l Tl~esouraria ele Sergipe em 4. ele Abril de 18~·9 . 
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Ar~. 333 . Logo que o sinistro conste na AI fanclcga, ou 'Mesa 
de Rendas cowpetcn te, o sP.u Inspcctor, on Admin tsbt·:ulo t· no
meará os Empregados que devem assist ir e fiscalisar os salvados . 

Ar t. 33'~. Os Bmpregados que o Inspector nomear para este 
serviço1 c o abandonarem, seja de noite, ou de dia, ficão su
jeitos a suspensão por espaço de seis mezes, ou á demissão, 
conforme os prejuizos resultantes de seu abandono. No caso de 
mo lest ia repentina darão parte do lugar do naul'ragio, e não 
se reti t·aráõ sem ser em substituídos. 

Ar~. 335. A' nenhuma dil igcncia, no caso (le naufra"io, se 
procederá ]')at·a anecadaç1to, mvental'io e deposito dos sa~vaclos 
sem assistencia, ou <.onsentimcnto do Capitão, ou llfestrc do 
navio, ou de seu Immediato, ou preposto, cousignatario, ou 
representante; c, estando presente, sendo possível, o Empre
gado Fiscal do districto, ou elo que ficar mais vizinho, em
quanto não chegarem os que para csLe fim a Repartiçfto l'iscal 
compe ten te der commissão. 

Art. 336. A respeito dos o!Jjcctos sa lvados se observaráõ as 
seguintes disposições: 

1.a Serão, depois de arrecadados e inventariados, provisoria
' mente depositados em lugar idoneo, para serem depois transporta

~los, c depositados nos armazens da Alf'antlega competente, sendo 
unmcdiatamente ben eficiados os que forem disso susceptíveis. 

2.a Ficaráõ sob a guarda do Capitão do navio naufragado, 
ou de quem suas ve1.es fize t·, dos Agentes Fiscaes, e da força 
publica que fõt· para esse fim reunida á retj uisição da Alfau
dega, ou da competente Autoridade local. 

3." As mct·catlorias e o!Jjcctos arruinados, ou que não forem 
susceptíveis de serem beneficiarlos, tlepois lle reconhecido o 
seu estado, ou avaria, serão, a reqLtct·imen to, ou com audiencia 
do Capitão, ou de qurm de direito fôr, no mesmo lugar vendidos 
em hasta publica, com assisteneia do Empregado F iscal, e auto
risa ção do Juiz Commercial respectivo, ou na povoação mai~ 
proxima, e o seu proúucto posto em deposito. 

4.n Achando-se presente o Capitão, ou o dono, ou consigna
tario da> mercadorias, ou \)CSsoa que legitimamente os subs
titua, ou represente, tomara conta das mercadorias, e as po
der.á fazer t1:ansportar para seu destino, ou para omlc lhe fõr 
mms convcmentei precedendo os competentes despachos, con
ferencias e cauto as iiscaes, que o caso exigir. 

5." ~a ausencia, ou falLa do Capitão, ou de pessoa que o 
represente, ou de não ser conhecido, ou com presteza notifi
cado, ou avisado, se a salvação das mercadorias, sua conser
vação c interesse fiscal o ex.igit·cm, serão feitas essas di ligencias 
e actos, de que tratão as disposições antecedentes, á sua re
velia, por conLa de quem direito fór. 

6 .a As despezas de salvamento, de beneficio, conducçào, ou 
transpor te das mercadorias e objectos sal v a dos, de seu deposito, 
;~condicionamento..} venda, ajuda ele custo dos Empregados Fis
caes, e sustentaçao da força publica c dos operarias que as
sistirem, qu forem elfectivamcnte empregados na sua salvação,. 
arrecadaçao, segurança, defesa, e guarda, concm pol' conta das 
mesmas mercadol'ias e o!Jjectos, ou do, seu producto realizaclo, 
na fórma ela respectiva Legislação . (312) 

(312) Veja-se o A l' iso ao Presid ente de S. Paulo em 2 ele Abril de 1853, 
Veja-se a Ordem á Thesouraria da Dahia em 1 ele Agosto ele 1803, ci

tada em t\ nota u clisposiçüo oila v a c\ este artigo. 
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'1.• Apurado o producto das mercadorias salva<las, e dedu
zidas as des_Pezas do seu salvamento, defensa, segurança e 
guarda, ficara o saldo em deposito para ser levantado por quem 
direito fôr, ou pelo Consul respectivo, dando-se ao Capitão, ou 
consignatario do navio, e a quesquet· interessados neste c na 
!.Ua cat·ga todos os esclarecimentos, informações e documentos 
que a bem de seus direitos requererem (313). 

8.• Os Empregados, força, operarios e pessoas da equipagem 
que assistirem, ou forem commissionados, terão direito a uma 
ajulla 'de custo por cada dia, que será marcada em Tabella 
especial, approvalla pelo l\Iin istro ua Fazemla, c pagam) fóJ·ma 
do § 6.o (314). 

9.• A venda dos salvados não poderá ser feita judicialmente 
sem assistencia tle um Em]>regado Fiscal. 

10. As mercadorias venditlus pagaráõ os direitos a que esti
verem sujeitas, conforme a sua origem, c na fürma uos Regu
lamentos Fiscaes (315). 

11. As disposições dos numcros antecedentes comprebcndcm 
quaesquer objectos, ou fra gmentos elo navio naufragado . 

12. Os Empregados Fiscaes são obrigados a prender c rcmettrr 

(313) Mandou-se entregar -üOS Yice-Consules de França na (;idade do Rio 
Grande, e da Suecia, em Maceió, o producto liquido dos salvados de 
dous na vi os naufragados. A viso ao ii[Jnisterio dos Estrangeiros em 22 de 
DezcmbTO de 1860. (Bol. ) 

1\landou-se fazer 1g ual entrega na mesma Provincia das Alagôas. A viso 
ao 1\linisterio dos Estrangeiros, e Ordem ú Thesouraria em 16 de Outubro 
de 1862. (Diario OfTicia.l n.o 28 ele 1862 . ) 

Veja-se a O retem á ThesouraTia de S. Pedro em 5 de Novembro de 1862. 
Quando o valor dos objectos salvados não chegar para a indemnisaçüo 

da Fazenda, dev·e o navio ser abandonado. Ordem ú Thesouraria do llio 
Grande do Norte em 19 ele Janeiro de 18f>7. 

Ycja-se o A\'iso ao Ministerio elos Est rangeiros em 28 de Outubro 
ele 1858. 

Yeja-se a Ordem á. Thcsour~u·ia de Sergipe en_!. ,1 de Abril de 1859 sobre 
a maneira de decluzn· os dn·c1tos, calculo c razao destes, etc., etc. 

Sobre o modo por que os Consut '<s Estrangeiros p_oclcm Interpôr os seus 
bons officJOs em favor elos subc!Jtos de sua naçtto, veJa-se a Ordem ;i 
Thesouraria de s. Pedro em ,!lie Al.Jril üe 1850. Ordem ú Thesouraria lio 
Pará em 26 de Fevereiro llc 186~. 

(31•1) Os consignatarios de navios não siio obrigados a pagar grati
ficações como ajuda etc custo aos EmpTegados postos a bordo por bem 
da Hscalisaçao. os §§ 6.o e 8.o do art. 336 tratao exclusivamente dos 
naufragios, arrecadação e destino elos salvados. Ordem á Thcsouraria 
da Bah1 a em 7 de Agosto ele 1863. 

Ao Guarcla-Mór c a um Guarda t1a Alfandega de Paranaguá mandou-se 
abonar uma gratificaçiio1 por terem ido arrecadar Uf!S s.alva9o.s. Ordem 
lt Thesouraria elo Parana em 8 de Agosto de 18G3. {Dtano Offzctal n.o 209 
lie 1863.) 

A tabella das ajudas de custo ás pessoas que ~rrecadarem salvados não 
de ve ser fixa, mas especial pura cada sinistro. Ordem ú Thesouraria da 
l'arahyha em 17 de Março de 1865. (Diario O(ficial n.o 81 ele 1865.) 

{315) os ' generos salvados de naufragio, arremataclos em praça, no 
caso de serem reexporta elos, pagão os respectivos dü·eitos, procedendo
se ao nrbitrumento, quando haja ayariu. Portaria <i Alt'audega ela Corte 
em 27 de MaTço ele 18!~. 

Veja-se a Ordem á Tllesouraria do Rio Grande do Norte em 23 ele Ja
neiro de 1852. 

Ycja .. se a Ordem ú Thesonrnria de Sergipe em <l de Abril de 1859, citada 
em a nota ao n.o 7. 



á Autoridade competente os indivíduos que forem enconl r.:ttlos 
ari'ecallando, 011 apropriando-se tlos sa lvados, ou lle posse lle 
taes objeelos. 

Arl. 337. A primeit·a pessoa que participar a qualquee Repar
tição, posto, ou Registro 1?iscal a existencia de um navio va
rado sobre a costa, terá direito a uma gratificaçüo, quCl será 
<ll'biLrada pelo Ministro da fazenda; e todas as Au tor idades 
tiUC não acudirem logo ao naufragio, ou nfto o participarem 
aos ditos JlOStos, 1·egistros, ou Alfamlega proxi ma, incorrcráõ 
em uma multa de 100H até 1:0DOS, imposta pelo mesmo 1\ii
nistt·o. 

Art. 338. Aç fazemlas, ou efl'eilos sujeitos a direitos, que 
forem encontrados Jluctuando no mar, 011 em quacsquer aguas 
interiores do Imperio, ou liUC fOl'em arrojados sobre as praias, 
ou tirados do fundo do mar, 011 dos rios, c lagõas, ignoran
do-se o uavio a que pcrtcucérão, depois de invcutariados com 
minuciosa eSJJecilieação da tjualicladc, marcas, c nu meros de 
volumes, serão vendidos, e tlo seu pt·oducto, dcdu zillos os di
I'eilos c despezas devidas, se daril Jogo a metade ao achador, 
ficando o restante por um anuo em deposito; no fim ti este 
prazo, não appat·eccndo dono a rcclamat·, se considerara prcseripto 
todG o direito ao seu le>ant:unento, na fórma do art. 778 (:Utl). 

CArlTULO IY. 

D ,tS E~ffiARCAÇÕI:S Ei!I FRAt'iQt::IA. (317) 

Art. 339. Será r etmtada em ft·:mquia a emba ,·cação carre
g{lda, em meio de carga, ou em lastro, que com destino para 
outro porto, nacional ou estrangeiro, der entrada para alguns 
dos seguintes fins (318) : 

1 .o Espreitar o mercado, 
2. 0 Dcscarrega1· parte de seu carregamento destinaclo ao mes

mo porto, ou a outro, ou para entreposto. (319) 
3.0 l<azer reparos em consequencia tle avarias que receber 

durante a viagem, ou evitar perdas, ou qua lquer damno em 
vir tud e de força maior. 

4.0 Prover-se de viveres c provisões, ou receber combus-
liYel. _ 

fS.o Receber ordens. 
6.o Concluir seu carregamento. 

(316) Veja-se a nota ao art. 336 n.o 7. 
Veja-se a 01·clem á Thesouraria do Rio Grande do Norte em 4 de Julho 

de 1836. 

(317) Veja-se a Ordem ú Tbesouraria ele S. Pedro em llO de ~Março 
ele 1853. 

(318) Veja-se o Decr eto n .o 3.217 ele 31 de Dezembro de 18G3, art. 35 e 
§2 .0 

(319) Veja-se o Decreto 11 .0 3.217 lle 31 tl e Dezembro -de 18G3, m't. 36 . 
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Art. 340. Em crualqt4cr das cit·cumstancias do artigo ante
cedente, á vista (la declaração do respectivo Capitão, ou ucs
uc, se não for de encontro ás declarações do seu manil'csto 
c passaporte, se1"á livre á embarcação permanecer no ancora
douro competente por espaço de seis dias, que poderão ser 
pelo respectivo InspecLor, ou Adm inistrador prorogados por 
mais quatro, salva a rlisposição do art.. 34õ, sem obrigação ele 
rlescarregar; ficando ao mesmo passo, durante esse tempo, 
isento o seu carregmento de qu aesquer direitos, ou taxas, 
como se estivesse fóra do territorio do Impc1·io (320). 

:~ Unico. Findo .esse prazo , todos os pr ivil egias da estada por 
'fr:.mquia cessaráü; e a embarcação ficará suj eita a multa de 
200 réis por tonelada por cada dia, ou noite de demora; c se 
Jogo não der entrada por inteiro, c a demora exceder de oito 
dias. ao mesmo 1·~gimen das que são destinadas ao respectivo 
>porto, e tl.ão entrada por inteiro . 

Art. 34i. A's embarcações porfranquia será permittido com 
licença do Chefe da competente Repartição Fiscal, mediante 
.as nccessarias cautelas fiscacs: 

§ 1.0 De~carrcgar: 1 .0 , amost1·as ele seu carregam ento : 2. 0 , 

:merl'adorias, ou volumes tlestinados ·para consum o do porto 
de sua entrada, ou para entreposto, ou de que lh es seja con
·vcnien te dispôr para qualquer fim; c a bagagem dos passa
-geiros. 

§ 2. 0 D:íldear 11arte de sua carga que se destinar a al gum 
outro porto. 

~ 3.0 Depositar, ou baltle'ar parte, ou toda a sua carga quando 
;p.rccisarem de concertos ., ou forem condemnadas á vista do 
seu estado. 

§ 4.° Completar sua carga, ou fazer provisões de qualquer 
natureza, ou receBer combustíveL 

Art. 3~2. As amostras descarregadas na fórma elo § -1 .0 , n .• 1 
-serão reemmtrcadas, ou despachadas para consumo, quando o 
Capitão, 1\IesLre, ou consignatario o requcret·. 

Art. 343. A baldeação nos casos previstos pelos §§ 2. 0 c 3.• do 
ar t. 3~1 não é sujeita a direitos de exportação, ou de qualquer 
.o utra natureza. 

Art. 3!14. O deposito de ouro, ou prata em pó, barra , pinha 
.ou mqeda p~I~ tcnecnte á carga do navio, nos casos do ~ 3 o; 
pgd~ra .ser feitO em qu_a!quer DancÇJ, ou cn_sa de Negociante , qtw 
tor mdiCado pelo Cap1ta.o, ou consJgnatal'lo do mesmo navio. 

Ar.t. 345. O prazo para as embarcações que entrarem em las tro, 
úU vierem completar sua carga poderá ser pro rogado até 20 dias ; 
e pat:a .as que necessitarem i:le entrar em fabrico, ou em con 
certos, se estenderá pol' tanto tempo quanLO fõt· necessario J1:lra 
concl ui l-os (art. 340) (321). 
· Art. 3~6. A entrada por franquia será permilLida: 1.o, pa1·a 
descarga das mcrcadol'las des tinad as a en trepos tos, c para as 
balueações de que trata o n." 2, do art. 339, unicamente nos 

{'320) Veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 d e Dezembro rlo 1863, art. 35. 
As Alfande~as só tom!) que ver com as emiJarcações em franquia quanto 

ús mercado~ws e man1festo!i respectivos deslinat.los no porto, omle as 
mesmas estao. AviSO ao Mm1steno da Agricl!Hura em 10 ele Março ele 
1865. (Dia1·io o(l!ciat n.o 'ífl de 1865 .) 

(3!H) Revogado polo Decr e to n .o 3n7 ele 31 tlc Dezembro ele 1863 
art. 75 . 

i7 
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pm·cos da Corte, c do Pará; 2.•, JHII'a os netos e opcr:u;õcs a 
que se refere o art. 33!>, n.••i c 5, sómcute nos mesmos portos, 
e nos das cidades uo Uaranhão, 1\io Grande do Norte, Fortaleza, 
Parahyba, Recife, Alagõas, Aracajú, Bahia, Victoria, Santo , e 
Santa Cat!Jarina. 

Art. 347. Os raquetes de Vapor de linha regulares serão 
considerados em franquia em Lodos os portos de sua escala, ou 
destino (322) . 

C.\PIT ' LO Y. 

D .l POLlCU. FISCAl. DOS ~L\RES TEIIRITOIIl.lES, ENTRE PORTOS, 
ANCOJ\ADOUIIOS, IIIOS 1!: AGUAS INTEIIIOIIES DO Ull'EIUO. 

Secção t. . a 

Dos 1101'tos, anco1·adow·os, c seus 'I'C,qislros. 

Art. 3'i8. A fi~calísação das Alfandcgas, ou :Ucsas de ncndas 
começa desde a entrada do navio até sua ell'ec trva sabida dos 
portos do Imperio, ~ estende sua acção sobre os.mar~s terl'ito
riaes, enseadas, b:tl11as, portos, ancoradouros, pt·atas, t'tos, aguas 
interiores, e ft'Olllciras terrestres; comprehendendo to(los os 
actos, diligencias c serviços mencionados no m·t. 3!>, c ncgula
mcnLo n.• 2486 de 29 de etembro de iSiS!t, e quaesquet· outras 
disposições em Yigor (323). 

Art. 349. Os Commandantes e empregados da praticagem das 
barras, os Capitães dos JlOrtos c seus subordinados c os Com
miindantcs e tl·ipolação pos vapot·es de t•cboquc serto reputados 
Agentes Fiscaes para a prevenção e repressão do . contrabando, 
c descaminho das rendas publicas; cumprindo-lhes observat·, 
c fazer observar os Regulamentos das Alfandegas t·clativos a 
policia (los portos e ancoradouros/ e ficando respQnsaveis por 
qualquer pt•ejtúzo da Fazenda Pub ica, para o qu~l directa, ou 
indirectameute concorrerem, prestando seus scrnços, ou con
sentimento, ou deixando de participar ás Autoridades compc
lentcs o que chegar ao seu .. ~onhecimento, ou presenciarem 

(322] Extensivo ás embarcações e transportes da marinha militar da 
Ropublica do Perú. n egulamonto que baixou com o J}ecreto n.a 3216 de 
a1 ue Dezembro ele 18GB art. 31. Extensivo tambem aos vapores ela com
panhia Anglo-Sul-Amer!Cal)a. Av.tso ao Minislerio da Agricultura em 
10 de Março de 1865 . (Dwno o[fic~al n.o 12 de 1865.) 

(323) Veja-se a ordem á Thesouraria elo l!aranhão em 16 de Setembro 
de 1850, cilada em a nota ao art. 126 S G.o 

Veja-se o Regulamento que baixou com o Decreto n .• 3~1G de 31 de 
DeZIJI)lbro ele 186~ url. 15. 



relativo ao desvio de direitos, ou a qualquer fraude, ou contra
venção da Legislação Fiscal ·[324). · 

§ Unico. Esta disposição é extensiva: 
1.• Aos Commandantes das embarcações de guerra, seus Of

ficiaes e tripolação. 
2.• Aos Commandantes dos desLacanwnLos, das fortalezas, ou 

postos militares, e sua guarni~:ão. 
3. o A quaesquer autoritlades ou Empregados Policiaes, dentro 

dos limites de sua jurisdicção . 
At·t. 3iSO. Nos portos alfancle{íados, ou habilitados haverá, 

sendo possível, alem dos de fabnco , e outros que forem creados 
pela respectiva Capitania, os seguintes ancoraclouros; 

1. o De quarentena destinado as embarcações que forem im
pedidas ern vir~ude dos Regulamentos ele Polic_ia. SaniLa t·ia . 

2.o De clesca t·ga, riUC ao m esmo tempo serv11·a para as embar
cações em franquia. 

3.o De caro-a. 
Art. 3tH. ds bat·cos costeiros ou de cabotagem, depois que 

tiverem desembarcado · as mercadorias esl.rangeiras sujeitas á 
liscalisação, tomaráõ o ancoraclouro que lhes convier fóra dos 
acima designados, mas em distancia tal que os deixe livres e 
desembara çados para a ronda e vigia delles, e para o transito 
comrnum. 

Art . 3:>2. Em cada um porto alfandegado, ou habilitado ha
verá negulamen~o especial, accommodado á natureza do lugar, 
em flUe se detenn inaráõ ou fixaráõ: • 

1. u Os limites dos differentes ancoradom:os. 
2.• As regras de policiá, para serem observadas pelos Com

mandantes que neJ.les entrarem , c se conservat•e'Jn. 
3.• As horas do dia em que terão lugar os dilfcrentes trabalhos 

de carga, descaqp, ou bald eação. 
4.o As obrigaçocs dos Commandantes dos postos, ou registros, 

e das rondas. 
§ 1.• Este Regulamento será proposto ]Jelo respectivo Ins

pector ela Alfandega, ou Adtninistrador da J\lesa de Rendas, de 
accordo com o Capitão do 1>orto, ou seu Delegado, onde o 
houver e se conformará o mais possível com as presentes cUs
posições; podendo nellc com minarem-se multas de 10SOOO até 
500$000 aos seus inf'ractores. O Presidente da respectiva Pro
víncia instruirá o mesmo Regulam ento com as informações que 
julgar conveniente razm·, c 0 subrneLterá á approvação do Ilfi
nisLro da l'azenda. 

§ 2.o Emquanto, porém, o mesmo Regulamento se não con
feccionar, se observaráõ as disposições do presente Capitulo, 
c o Regulamento ele cada porto, que ·estiver em vigor, na parte 
qne não fór opposta ao que nes te se prcsct·eve. 

Art. 353. Os barcos que prccisa.r·em de fabr·ico seguit•áõ, de
pois de desembaraçados pela Reparti ção Fiscal, Jlara o com
petente ancoradouro, na fórma do Regulam ento n.0 447 de 1\l 
de I\Iaio de 18'16; salvos todavia os casos de ligeiros concertos, 
em que, com licença da Capitania do Porto, e ela respectiva 
Autoridade Fiscal, poderão permanecer em algwn outro lugar, 
ou ancoradouro. 

(3'2-t) Veja-se o Regulamento que ba·ix0u com o Decreto u.o 3216 ele 31 
ele DczembL'O el e 1863 art. 17 § uni co. 

Ve.i<~-sc o Aviso<\ prcs iclencia ele ~'lato Grosso em 21 üe Maio de 1864. 
{Dittr6o Oflkint n.o 13-'l ele 18G-!.) 



Art. 3tH. No lu ~:1 r mais proximo á bann haverá um 1 c
gi L1·o, ou Posto l'iscaJ, com gu~mi ç~o sufl1 cicntc Jlill'::t, nos 
casos de nccessirlacle, des tacar força nas embarcações que en
trarem, até <rue cheguem, c dêm funclo no ancoradouro com
petente (325) . 

§ l:Inico . -Neste Registro residirá sempre um dos Ajudantes 
do Guar<la-:.Uór, ou outro Empregado que legitimamente o subs
titua, para que as emba rcações sejão visitadas logo á sua en
trada, c, se possível fôi' , sob vela, e sigão immcdia tamente para 
o ancoradouro competente (326) . 

ArL. 31:i1i . Cada um -dos ancoradouros será guardado por nm, 
ou mais Postos, ou Registros, que tc:rão b:mdc:ira azul em 
quadro, com uma gr:m<lc cstt·ella de panno de cõr branca no 
centro, cujos raio~ toc:tráõ nos lados do qnadradí:!, e estará 
içada no Jugat· mais elevado, pai·a ~rem reconhecidos e rcs
llcitndos pelos barc.os mercantes. Nestes Postos ou UegiSLI'OS-
1-íavcrá os csca1ercs n cçcss:wios para a ronda c policia <los au
coradouros. 

Art. 356. Cada um dos Postos ou Registros dos ancorndomos 
terá :1 guarnição nccessaria ll:tra o seu serviç(}, e ficaráõ todos 
sob o commando de um Ollicial Ilar:l. esse fim desta cado, que 
permanecerá dia e noite em um d'cnti·e cllcs- que for mais 
centra l, inspr.ccio-n:1rá os mesmos Postos, Ucgistros e escalcrcs 
ronüantcs, c clcsempcnharú o serviço que lhe fov marcado em 
Inst.rucçõcs cspec iacs oq;anis:ulas pelo respectivo lnspcc tor, ou 
Administrador (327) . 

Art. 357 . ;:\os portos pouco f1·equentados de embarc:J.çõcs qn e 
vim·em directamcntc de portos estrangeiros, poder-se-lia pres
cindir de Postos ou Registros nos ancoradouros de descat·n-a, 
ou c:l.rga, b:.~stando as rondas no mar e praias, e os cade:Hlos 
c scllos nas escotilhas c antctlaras, ou outras qu :lCsqucr provi
dencias r[u e mais acertnclas parecer em á fisca~isaçfto. 

ArL. 3;)8. A principal obrigação dos Comm:Hidantes dos rcfe-
1'idos rosto e Regis~ros é evitar ~ollo c qua]quer extravio de 
di1·citos c rendas nacwn:J.cs, e por ISSO devera (323); 

13~:,) :Mandou-se <;ontiuuar a al?onar_ a um Ajudan\e de Guarâa-Mór a 
r]im·ia de 28000 a tiLulo de gral!Iicaçuo, quando est •vcsse destacado no 
scrn~:o de que trata o art. 351 do Rc~ularncnto. Ordens á Thesouraria etc s. Pedro em 17 de Outubro de 1862, !9 e .23 de Maio de 1863 . .(Diario o{fi
r ial n. 29 ele 1862, e n.os 146 c 152 de 186:1.) 

sobre a recusa ao Wnisterio da Marinha rln entrega de· um armazem, 
que sorviil ele qnmtcl aos G1wrdas ela Alfnndega do Rio Grnnde, ~·eia-se 
o Aviso ao mesmo Ministcrio em 23 lle Oulul>ru de 1862. (Dia?·io ofiic'ial 
n.o 35 de 1SG2.) 

sobre cstr objccto .i ri havia- o Yinistcrio da Fa.::cnda dirigido ao da 
,1rcuitlha o ,t viso de 29 de Janeiro de 1862. (Doi.) 

(326) \ eja-se a nota ao art. 1•19 § 2.o 

':Jn) A guarniçiio elos regish·os e cscalercs dos ancoradouros pócle ser 
nlislncla ou comractacln, fi cando os contractos, quando os haja , dcpcn
rlenles ela approvaçuo elo Cl1efe dn Repartição. Ordem ú Thesouraria do 
:r.Iamnhão em 27 de Setembro de 18Gl. 

31andou-sc suspender ao Guarda que serve na ponte auxiliar da praia 
<lo Mineiros a gratificac<io que percebia ele aosooo mensaes . Aviso á 
J\ICanclega ria Curte em 13 de Julho de 1863. (Diario 0/Ticial n.o 169 
tle 18ü3 . ) 

(!1.28) Veja-se o Ariso il Alfnmlaga ela Gôrto em 11 ele Março de 1861. 
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L 0 Vig'iar csctupulosnmcntc de di:a c de noite, e roncl:n' o an
coradouro nos escalercs, ou botes p:na que na o · descmbarqua 
voltune al gum sem ordem por escripto do respectivo Inspcctor, 
ou Adminis trador, ou emba rqu e sem despacho, ou guia da com
petente nepartiçfto; apprchcndcndo os que forem encontrados 
sem ordem on dcspacllo, e os dcscmh:n·caclos sem um OJiicial, 
ou Guarda que os acompan!JC, c rcmc LLcndo-os com os cxtra
viadores ao C!J cfe da conqJctcntc Rep::u·ti~;ão, acompanhados de 
parte por escripLO, em que declare o escalcr, os nomes dos ap
prehensores e dos cxtraviarlóres, as m ercado rias apprehcndidas, 
a hora e mais circums tan cias da apprchensão . 

2.• Cuidar em que as en'lbarcacõus mei·cantcs tomem os seus 
ancoradouros' e ncllcs se conservem dentro dos respectivos 
lim:iLes.. · . 

3 . o Não consentir, sem li cença do chefe da Repartição, com
mun icnção :1l guma entre as emhurcaç-õcs em quarentena , em 
ft:anquia, ou descarga, ou suj eitas á fiscalisaçilo, ])Odcndo chamar 
á falia, maBdat· an·ib:ll', e perscgu it· os escalcrcs, lanchas, ou 
barcos quacsqucr que passarem pelos ancoradouros, e que se 
lhes fiz erem suspeitos, ou crue os barcos de descarga atraquem, 
sem li ccnçn , a outros barcos. · 
· 4. 0 Pnrticipar 11l'Omptamente ao Guarda-Mór ou c!Jefe daRe
partição tudo o que occotTer de ex trao nlinario nos ancora
douros, c cumprir poutual ment,e as orrl!!ns de ambos; r equ erer 
as providencias Lenc!en tcs ft boa ordem do serviço, e dar todo o 
o auxil io aos Empregados fisc:-:es, ou Autoridad es que lhe requi- ·• 
sitat·cm. . 

5.° Fiscalisar a execuÇão elos Regulamentos elos portos, c an
coradouros, ]Jrocedeuclo na fôrma por ell cs regulada contra os 
seus inft·actores, e dando parte á AutorWade competénte para 
providenc iar o que fôr conveniente . 

G.o Empregar a for ça á sua disposição )Jara conseguir a plena 
execução dos Rcgul:rmentos cl QS portos, c do~ ancoradouros, 
havendo-se todavia, no c:~so ele evidente necessidade de seu em
prego, com circumspccção c prudencia; e, 110 caso de ser acom
mettilla a barca, cscaleres de ronda, e· ancoradouro ]101' força 
maior, pedir auxilio ás· fortal ezas e barcos de ·gnerra nacionaes. 

~ Unico. O Comma nct::mte elo Registro ou Pos to de entrada 
terá um livro em qu e r egistrará as embarcações que entrarem, 
ou sabirem, na fórma do modelo .qne lh e fôt· fornecido e obser
va t•á as (lisposiçõcs do presente Capitulo relativas ás visitas dos 
navios entrados. 

Ah. 3!>9. Além das rouclas c visitas que ao Inspector, ou Ad
ministrador cump re fazer para se inteirar da regularicl:u1e com 
que o serviço extet·no é rie$empcn1Jado, poderá o mesmo Ins- · 
pector, ou ALlm'inistr:ulor extrnorcl(nat·iamcntc cncarregat• a 
qualquer empregado ele sua confiança elas visitas e romtas, quando· 
ll1 e parecmrem conven ien Les. 

Art. 360. Organ isar-se-ha em cada porto alfanclegado, ou lta
b ilitaclo um Regimcnlo especial de signaes pat·a o uso de setl 
}lcssoal, registros, embarcações e csc~lleTcs. . 

Art. 3G1. Os E!npregados1 OJJiciaes, e Commandantes dos Re
gistros das Alfanclegas pouerão, nos lugares, ou portos que o 
Governo determinar, ser incumbidos do serviço : f. o, a cargo dos 
agentes de n1ar pet:tencentes aos Correios; 2."1 da policia sani
ta ria; 3. 0

, (la policw admin istrativa ou judici:ma. 
E m todo o caso, po1·ém, incumbe-lhes : 
~ :J..o Exigir a en}rega elas mulas, ou cartas avulsas, e imme

dinl::unente TemctLel-as 011 eu trugal-as ao Empregatlo, 011 ue
partição compe tente. 
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~ 2.0 Dar busca nas embarcações, quando suspeitar que se 
e ·cultárão, ou não se manifcs tárão car tas ou pa peis s uj eitos ao 
por te do Correio. 

§ 3.• I>rentler quaesqucr indivíduos que forem encontrados 
em !lagrante delicto, ou em fuga 1 perseguidos ]Jelo clamo•· pu
bl ico, ou em contraYeoção ao Rcguuento do porto, ou em \;rtude 
de r equisição de Autoridade competen te. 

~ 4.• Velar na cxacta observancia dos Regulamentos de Po
li cia Sa nitari a, e da Ca pitani a do J>orto, a utoando e dê tendo os 
inl"ractorcs, c dando immcdiamente par te ás respec tivas Au to
ridades para procederem na fórma da Lei. 

§ IS.• Velar na conscnação de quaJsquer obras, ou edificios 
publicos que estiYcrem so1JI"e o mar, e do Telcgrapho El ectrico, 
nos lugares em que o houver; dando parte de qualquer occur
rcncia á rcspecth•a fiepartição. 

§ 6.• No caso de presumpção de que a bor do tl e qualqum· 
nav io h a infecç-ão ou contagio, seja 11elo por to d'onde o navio 
vem , quét· po r doença o bordo, ou po •· morte de alguma pessoa, 
porão logo o navio iocommuuicavel, e farão signal, ou darão 
parte á competente Autoridade, para que esta providencie na 
fómta do SCll Regimento (329) . 

Art . 362. i\'os portos :lHanucgados, ou habilitados, onde não 
houver Capitão do I>orto, ou seu Delegado, ao respectivo Inspec
to r da Alfan rl egn, ou Atlminist 1·ado•· da Mesa de Hend as compete 
a · obstwvancia do Regulamento n.• •H7 de :1\l de .i\Iaio de 18<16. 
relativo á policia dos portos, sua conservação, ancoradou ros, 
lastros e matricula, ou anolamcnto das embarcações c gente 
do mar. 

Art. 31i3. AsAutot·iuadcs ciris, jndiria rias c militares, os postos 
de guarda, os destacamCTitOs, c qualq11Cr força acantonada, ou 
de guarnição em qua lquer Juga t·, ou forta leza , c as e mbarca
ções de guerra são olJ rigadas a prestar auxil io aos Empr egados 
c Guardas da Al fandega, c Mesas de Henclas, sclllpre que estes, 
no exercício de seus âeve1·es, o exigire m, ou dclles carecerem, 
ou tive rem sido acommetlidos, ou ameaçados tle o serem, ou 
no es tado de não poderem cumprir seus deveres; e ficão 
s ujeitos ás mes mas obrigações marcad:~s no a r t . 349, pelo que 
toca á prevenção c t•epressão do conu·ab:mdo, sendo responsa
veis por qualquer desca ru inh o das r endas publicas, para que 
di reeta ou indircctamente eouco1Te1·em (330) . 

Art. 364. As injurias proferiu as contra os Empregados, Of
fi ciacs , Guardas, e tripolação das cmbarcaçõe !las A ll"andegas, 
e !\lesas de Rendas que cstircrem em acto, tliligcncia , ou em 
exerci'cio de suas funcções, serão ex-ofli cio processadas c pu
nidas na fórma da Legislação penal do Imperio . 

(32.9) Mandou-se que o rnspel"f.or cln Al fand ega da Côrle, de nccordo 
com o ln spPctor de Saude c CarJiliio do porto, determinasse o lugar 
onde de\·iao fundear os navios que tenhüo de ser suiJmeltidos ü dcsin
fceçflo e á oiJscn·açiio _prescripla pelo Regulamento de Snuclc dos portos, 
n fim de que, na occnsHiv de se dec.larar nlgurna r pidemia, e o requisilnr 
o Jnspeclor de Saucle, si rva de nncoradOU I'O o lugar que estiver desig
nado. Aviso ü Alfandegada COrte ern 22 de Ju lho ele ISG:l. (Boi.) 

(330) Veja-se o Regulamen to anoexo ao DeCJ·clo n.o 3216 de 31 de De
zembro de 1863 art. 17. 

Sobre n·Aifnndega de Gru~nrana, Aviso ú Prcsiclencia de S. Pedro 
em 25 de Abril ele ISG L (Dinrto Ufflcial n.o 100 de 1861.) 

Veju-se O Aviso ;í Pr!'sidencia ae Mato GTOSSO em 2 1 de ~laia de 1861, 
citmto em a nota no art. 31V. 
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Art. 36iS. A Tesistencia, ou clesobedicncia aos Officiacs - c 
Gu:wdas da Alfandcga no desempenho do seu dever e officio,. 
sujeita os pcl'turbadores ás penas que as leis impõem aos 
que resistem e desobedecem ás justiç:as (33t). 

Art. 366. No caso de perseguição de indivíduos que fm·em 
encontrados em Jlagrante delicto, e acossados pé los Empre
gados m~caes, o.u pel~ fOI'<;(U publica, se açoutarern em ~lgun~a: 
casa, set·a., esta mcontmenLt posta em cerco, e, com ass1s tencm 
c intervenção da competente Autoridade judiciaria varejada na 
fórma das Leis crimiuaes em vig01·, a Jim de serem appre
hcndidos os generos, qu mercadoria~ e objecto de contra
bando, e preso seu aubor, ou compl!ces . 

Art. 367. Os Empregados das Alfand·egas nas diligencias que 
fizerem, ou crn acto de seu officio, poderão usal' do arma-

• mento igual ao que fõr marcado para · os Otficiaes da força 
dos Guat·das. · 

Art. 368_ A jurisdicção -fiscal elas Alfanclcgas, e Mesas de 
Rendas é cumulativa nos mares territoriaes, costas, ou praias, 
rios, lagôas, e aguas ii1Lerioi·es, e fronteiras tei·rest1·es do I1n
perio para a prevenção, repr essão do con trabando, c para 
execução dos Re~ulamentos Fiscaes relativos ás embarcações 
vebiculos, e pc:ssoas que nelles forem ·encontrados infringindd 
suas disposiçoes (332). 

Secção 2.• 

Das obrigações dos CaJ)itâçs, ou llfcstt·cs das emba1'Cações, em 
7'vlaçiio á policia dos portos e a.ncorctdouros (333). 

Art. 369. No rcgimen e policia dos portos e ancoradouros 
observaráõ os Capitães, ou Mestres das embarcações as seguintes 
disposições: 

§ 1.• Nenhum esca ler, falúa, bote, canôa, ou outra cmb:ll'
cação ue qualquer lotação, qualid:ule, ou denominação, sob 
pena ~e aJ)p!:ehensão, e de tmpta <le20S até 200$ por ,cada pessoa de 
sua tl'lpolaçao e que conduzir de passagem, podcra communicar, 

. ou awacar a qualquer navio que clemandat· algum dos portos 
do Impcrio, ou estiver proximo de suas costas, praias, enseadas, 
rios, ou aguas intedorcs, entrm·, ou sahir dos portos do Imperio 
antes da competente visita de entrada, ou depois da de- sa
bida (334). 

(331) Veja-se o Aviso á presidencia da Bahia em 15 de Fevereiro 
de 1837, mtaclo em a nota ao art. 60. 

(332) Veja-se a Ordem á Thesour_aria do Maranhão em 16 de Setem
bro de 1850, Cilada em a nota ao art. 126 § 6.• 

(333) Não póde ser Capitão de navio quem nüo estiver legalmente 
emancipado. Circular ele '1 ele Julho de 18·10 . 

{334) Veja-se a nota ao art. 3GB. 
Veja-se u Ordem á Thesow·aria da Bahia em lG de Abril ele !802, 

cilada em a nota ao § 6.• clesle artigo. 

.. 
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E xceptuão-sc: 
1.o Os casos de força maim·, c ele soccorro, em virtuclc !lc 

inc.:ndio, agua aberta, motim, ou desordem ria triJJOla<;ão, c ele 
qualc]uer outra necessidade de navegação, ou de reconhecimento 
de posição . 

2.o Os de vis ita elos CJ'uzciros da )1:-.riuha de gueJTa do Im
p erio, ou das embarcações da Alfandcga . 

s.o Os Ol'Iiciaes da visita da Po licia, e Sauclc, e da Capitan ia 
do Porto, na fôr ma dos respccLivos llegulamcn Los . 

4 .o As embarcações e Empregados da pratkagem ua barra, ou 
tJS Pilotos, e suas embarcaçoes, na fôrma dos llegulamcntos C[UC 
dirigirem este serviço. 

5 .o As embarcações destinadas a dar reboque, ou ajudar a 
amarração, com tanto que não atraquem em outro lugar que 
não seja o portaló, e se conservem amarradas pela põpa em
quanto o serviço a que forem destinadas não começa r . 

§ 2.0 A embarcação que entrar a barra em qualquer hora do 
dia, seguil'á em direitura ao primeiro Uegistro, ou Posto I'i -
cal, onile, conforme lhe fõr ahi detcrminailo, ou anc01·ará, ou 
se conservará sob vela, até receber as visitas da Policia, c Saude, 
e da respectiva Alfandega, ou i\Icsa de Rendas; tomando, logo 
que fiqu e dcsembamçacla, o ancoradouro que lhe fõr marca.do, 
n ão podendo demorar-se po r m ais tem po que o necessa ri o p:-.ra 
as suas manobras, ou o que lh e fó1· conccdiclo, c incorrendo, 
se o contrario fi zer , na mulla ue 'lOS_ até 200,~ por cada hora 
de demora . 

Se por causa do mar, ou vento contrario, ou outro qu:-.lqucr 
justo motivo, a juizo do respectivo In pector, ou Administra
dor, :1 embarcação fõr obrigalla a surgir em outro qualqncr 
lugar , ou não procurar o primeiro Registro, ou o anco rado uro 
que lhe fõ t· designado, será intimada para immediatamcnte 
o fazer, debaixo das mesmas penas, no prazo que lhe fõr 
marcado. 

§ 3.o A disposição do § 2. 0 _fie:-. c"Xtc~s.iva ~ emb:-.rc:-.ção. que 
entrar de noite, com as scgmntcs mochf•caçocs: 1.• devera an
corar pr1lximo ao RcgistJ'O, ou Posto Fiscal; 2.• collocará, logo 
que lar gar anco ra, em luga r salien te, uma lantern:-. acccsa a 
'18 pés, pouco mais ou m cuos, de altura do convés, a qual será 
conservada por toda a noite. 

§ 4 .o Depois da ' ' isita da entrada, até o completo desemba
raço, só será permittido atracar ás embarcações sujeitas á Jis
calisação, qualquer que seja o ancoradouro, ou situação em 
que estcjão, debaixo cl:-.s mesmas pe11as do § 1.•: Lo os esca
l cr es, ou outra qualquet· embarcação fjlcstinada a receber pns-
5:-.gciros; 2.• os csca lcrcs dos n avios ele guena ela nação a que 
per tencer a embarcaç.ão; 3.o os que apresentarem pa•·miss<lo, 
ou licença do respecth·o Chefe da Repartição Fiscal; 4. 0 os clõs 
navios de guerra brasileiros, na fórma da respectiva Legislação; 
ts.o os dos Capitães dos Portos, c dos seus Delcgauos, c os da 
Policia de Saudc dos portos . 

§ 5. 0 A embarcação que sahil' receberá a competente visita no 
Registro, ou Posto da entrada. 

§ (l.o O Capitão, ou 1\Icstrc que consentir atraca1· á embar
cação do seu commando qualquer outr:-., ou permitlir a alguma 
pessoa entrar a seu bordo, salvas todavia as cxccpçõcs dos pa
ra"Tapbos precedentes, incorrerá tambcm na multa de 20$ até 
208,~ por c:-.d:-. cmbarc:-.ção ([llC :-.tr·ac:-.r, ou por cada pcs ·oa 
fiUC co nsenti r entra r . Nas mcsmus penas, salvas as rcfcri<1:1s 
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excepções, ineorreráõ as embarcações que atracarem ao navio 
<iue sahe, e o Commandante qu e consentir que o fação (331:i) . 

Art. 370. A licença a que se refere o ~ 4.• do artigo :une
cedente uuic::m1cnte será concerlida nos casos: 1.• de precisa
rem os comprarlores de ir a bordo examinar o carregamcnlO, 
quando dcllc não po são vit· á tena amostras sufficienl<' 1•ara 
seu exame; 2.• de precisar a embarcação de u·abalhadorcs, ou 
operarios para qualquer concerto, ou obra, ou para beneli<;:io 
da sua c:ll"ga; tomando-se n estes casos as cautelas necessanas 
J1at·a cr.ue sejão examinados na ida c volLa; 3.o de terem os 
Consules necessidade, em virtude das Leis e Regulamentos 
Consulares e estylos commerciaes, de ir a bordo ela cmllar
cação de sua nação praticar quaesqucr actos de seu officio (336~ . 

§ 1.0 Aos Ministros c A!fentes Diplom:Hicos, acreditados ante 
o Govemo du Drasil, set·a franqueada a visita das embarcações 
tle &ua na ção, sempre que, com a devida antccedencia, o pre
vinão á com11etcnte ncpartição . 

~ 2. 0 Em Lodos os casos (}Jil que tiverem lugar tacs licenças, 
poderú, sendo necessario, o Inspcctor da Alfandega, ou A.dmi
nistt·auor da 1\lesa de Rendas fazer acompanhar a pessoa, que 
n obtiver, de Empregados de sua conr1anc::a. 

Art. 371.. Os Commandantes das embarcações que entt·arcm 
deveráõ apresentar ::w Guarda-mór, ou ao seu Ajudante, ou 
ao 0/Iicial que o substituit·, no acLo da visita, o seu passa
porte, maniresto e papeis de bordo, que lhes forem exigidos, 
e fazer as declarações que julgarem necessa rias na fórma do 
art. 410 (337). 

§ Unico. Esta disposição Oca extensil·a aos que, em YirLude 
ele fot·ça •maior, arribarem a portos não alf:mdcgados, ou !Ja
llilitados; devendo a apresentação set· feita ante a Autm·idade 
Fiscal do lugar, ou, na sua falta , a qualquer outra civil, ou 
militar. 

At·L. 372. Dentt·o de Lres dias, (\epois da entrada do navio, o 
respectivo Capitão, ou l\Iestre apresentará ao Inspector, ou ao 
Administrador duas Lraducções, ou cópias fieis do manil"esto em 
' ' ulgat·, conforme o modelo que lbe fôt· ministrado (338). 

(335) Se bem que os§§ 1.o c 6.o do arl. SGO ver'em sobre a mesma es
pecie, os seus elfcitos variilo conforme as suas hypotheses : o J.u véda 
toda a communicação ele terra com as embal"CIIÇües untes da risita ela 
entrada e depois da ele sahicla, rua s presuppõe e até admitte a não par
ticipação do r.apitão, ou Meslrc do navio na infracção regulamentar, 
sendo que o não comprchcnde nas penas ali i decretadas aos 111 rractores ; 
o § s,o, pelo contl"ario , é espct"ia l para o caso em que J>Or parte do Ca· 
Jlilflo ten lla ll <ll' iclo consentnnento na communicação vedacla. Ordem c\ 
Tllesolil'ar-ia ela Dahia em 16 de AIJril de 1862. 

(33&) Veja-se o A1·iso á presidoncia da Dahia em 12 de Janeiro ele 1864., 
citado em a nota ao art. 497 § L• 

(337) Veja-se a Ordem il Thesouraria da Parahyba em 21 de Abril 
ele 1863. ele que se ha de fal"lar en\ a nota ·ao art. 398. 

Veja-se á Orclen1 í1 Thesouraria do Rio Grande elo Norte em 7 ele Julho 
de ·1813, ele que se fallanl em a nota ao m·L. •100. 

Veja-se o Regulamento (file baixou com o Decreto n.o 3216 de 31 de De• 
2embro ele 1863, art. 19 § Lo 

veja-se o Decreto n.o.3.:211 de 31 de Dezembro de 1863, art. 34. 

{338) Não eleve exigir-se, por inutil e escusada, a traclucção ou cópia 
fiel em vulgar, ele que trata este nrtigo, dos manifestos cu1 portuguez, C· 

18 
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~ Uuico. As Lt 'a tlu et;ões scrãn f'ciLa; jwlo& CotTeLo rcs ele ua
vios, na .fórma du art. 63 tlo Colligo 1 o Coutmerdo, c na s ua 
falla por LraducLot•cs, ou iutcrprc Lcs nom eados pelo contjle
LcnLi Tribunal do Commcrcio, na fôrma tla !.• llart.c do art. H8 
do Rcgularnculo n.• 737 tle 2-3 de ~ovembro de 18.>0; e, na 
ausencia ou iruiJedimeuLo tlc uns c outms, po a· iuterpa·et.e no
meado p,elo lnS[lcCLor tla All'autle;;a, ou Atlministratlor da )lesa 
de Rendas (33!1). 

Art. 373. Nenhuma embarcação se put.l c rá dcmor:u e m IJII:tl 
cjucr dos ancoradouros, cács, puutcs, LJ'apiches, ou lugares cut 
que •·eccbcr carga, ou em que dcscan·.:gar, depois que o seu 
Capitão, ou )lc:;Lre ror iuLimado pelo Guarda-JIIÚI', ou JlOl' liU CIII 
suas vezes fizer, para tptc sáia de llc, além do LCIUIIO que lh e 
fôr marcado na ocoasião tla iutimação, sob as penas do ~ 2." 
do ar L. 31}!1 {3'10) . 

§ 1..• Nas JII CS JIIas penas iu co t·t·crá o C:lpit.:'ío, ou Mestre de 
qualquer etnbarca<;ão, que depuis de in Limado: 'Lu uão :eguir, 
uo prazo que lhe l'ôr deLeJ'lllinado, com a cmuarc:ll;ão de ·e u 
com maudo, para o ancoratlouro, doca, JlOULC, cacs, trapi che, ou 
lugar que lhe for ordeuado; 2.• não atracar, ou princi[liar ua 
descarga, ou car~a, c cuucluil-a uo lc tupo qu e lh e f'ór mar
eado pelo rcspecLtYO InspccLOr

1 
ou Admiuis LJ'ador ; 3. 0 não fun

tlear, ou conser var o seu navw no sitio, ou a ncorallouro que 
lhe l'ôr designado. 

~ 2.o Quando, porém, em qu:tiiJUCI' das hypo Lheses do para
graplto autccedeute , não o fizer por lllOLivo, ou iucidcnlc tlc 

nuthcnlicutlos na fórma elo art. .wo. Circulur c A ,·iso ü Alfumlegu tlu Côrle 
em 1;; de Fe,·ereiro el e 1862. 

Yeja-.sc a Ordem ú Thesouraria de S. Pedro em 12 lle Jun lw de 1863. 
(Diario 01/icial n.o 166 de 18ü3.) 

\ Pja-se o Dtw reto n.u 3:H 7 d~: 31 de Dczcmu ro d:! 18G3, art. 70 § 1.• 
E' utlrui ·sivcl que uma das vias tlus tradut·ções dos mnuifc..;tos tios 

11av ios t(uc llerem entrada nu A.lfamle"a, scjüo, como até agora , cnt 
pa pel conunuu1. Orclcru il Thcsoururiu Cle Pornuruuuco em IG ele Ag-os to 
âe 186•1. 

A disposiçfio tlo art. 5.• tlus rns lrucn>cs ele 22 de "Iarço de ISG-1 O<io 
clero~ou a Circular d e lã de Fe·.-ereiro ~e !Sü~, a qual se <levo contiillcmr 
em vJgor. I'\ a lruuscripçiJO dos munire ·to:; jü tratluzitlos, cumpre guar
tlar-se as rc~ras tlt: crem as cópius ussiguutlus pelos Capiliic-, quantlo 
:;ouberem á tiugua portugueza, tlc ,·emlo, quando nao a sn ibüo, bcr a 
f'Xaetidão dcllas contlnuatla pelo Corrulur. cnuular do J.o do Agu:;to tlu 
18G5. (Diario O(fi,c·ia l H." 188 tlc 1865. ) 

{3an) Por es ta dispogicão do llr[}IÜamento ticon J!l'l!iudicada a d'" 
Ordem á ThCSOiti'UI'tU dei Jlet'l'lllihão C/)1 20 clr . lgo~·to de 18.~9. Cll' 'Girtudc 
da qual nos lugares qnàe 11âo hotluesse mterpr.etes ou corretores, os 
capttàes de namo poàiào (a::er lradu;;Lr os IIIUiil(cstos 110r (JIICnt lhe.: 
parecesse, ou pelos consules. 

veja-se o Decreto n.u 3:H7 de 31 de Dezembro de 1863, art. 70 §S 1.• c 2.• 
SilO comu lalivas as runcçõcs de Corretores c Interpretes a respeito ele 

trnducções de manifestos. Circular tl e 21 elo Janeiro ele ISü•L 
veja-se a Circular e Instrurções de 22 tle ~larço tlc 18M. (Annexas.) 
Negou-se a resti luiçflo do. quo havia despendido um navio hoUa.udcz 

~·om u traducção de u111n h la de colono·, porque a Fazenda Namonal 
JliliJ pórle responder pela t'ultJa do Capitão de não harer cousen 'atlo a 
lis(a original para Hllrcscntal-a OJ.Jportunamentc ;\Estação compelt•ntr. 
Avisos ao Minislerio elos Estrangeiros c á Alfunrlega tia COrte em 10 do 
l'eren:iro tio 1861. (Uol. l 

{:tto) Orclom ú Thctio tu·aritltlc rcmum!Jn~o cms etc Jtmciro elo lSG:i. (JJí,ll.l 

·' 
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rorça maior, ou porque a embarcação fosse á gal'l'!'l, nes Le caso 
o ~~avio, logo crue cessa r o motivo que o ob1·igou, l'tllomará a 
sua primeira posição, c só in CO lTCI'á nas pcnas elo art. 3(j9 § 2.u 
qn:uulo, advel'tillo de sua o1Jrigação1 não oberleccr. 

Art. 374. Os Capitães, ou ~r estt·cs dos navios, os Olficincs e 
pcssons de sua tripola~:ão, quando se dirigii·em á tel'l'a serão 
ohrigndos a apresen~ar-se no Posto, ou Registro competente, 
t:mto na ida para a terra como na -rolta para bordo; c por cada 
iu rracçlio ela p1·csen te tlisposição incorrerá cada um na multa 
de 10,~ até 200,~ . 

§ Uni co. Semelhantemente, e sob as mesmas pena.s, não po
dc,·:io passar de seus navios para outros que es tejão deba1xo 
ria inspccção da Alfandega, ou i'IIesa de ltcndas sem licença 
do rc p cr~tim Chefe. 

A1·t. 375. Emquauto as embarcações csLive1'Cll1 nos ancora
tlouros de qu:ll'entcna c desca rga, o Inspet•toJ', ou o Adminis
trador poderá rnanll:u·-lhcs fecha1· as escotilhas com cadeados 
c sellos, ou tornai' quaesqncl' outJ'as providencias que 1)1e pa
reção melho1·es, rrnando as merca tlorias pelo seu valor e facil 
desca minho o mercção; c só serão abertas presente o Guarda
mór, ou o Commanclante tlo respectivo ancoradouro. Se no 
acto da abertura das escotilhas, pot•las, ou antepm·as forem en
contJ'ado. os carlcaclos qu e brados, os sellos dilacerados, ou 
indí cios de abcrtu J'a, o Commandante, ou Mestre p:,~ ga rá uma 
muiLa d e 100~ até iJOO$, scg nntlo as circnmstancias do caso, que 
lh e se rá im posta pelo r espec tivo Inspec tor , ou Administrador, 
além das em que in.corrcr pelo descaminho das lllCJ'Carlorias que 
for verificado. 

A.rt. 376 . As embarcações fundcadas nos ancoradouros se pos
tal·áõ em uma, on mais li n has, dentro dos lim ites que ser~o 
llSS i ~nalados po1· boias, c por barcas de vigi:;.~; c nos de carga 
e rlcscarg-a se consct·varitõ com os pá os ele re~rn nca e bnjar
rona dcsarma tlos c mettidos clcntro, sob as penas çlo art. 369. 

Art. 377. Os Comm:moant.cs das em barcações, ou seus pre
postos não poderão penuittir o emb:wqne, ou desembarque de 
seu bordo de qualqnCJ' mcrcado1·ia, ou objccto, sem ordem 1 des
pacho, ou licença por escrit>to tlo Chefe da competente Repar
tição l~ iscal, sok p_ena d~ . atisfa1.er ~ multa c~e ~OS até 1008 por 
ca(l:t volume, ou Igua l a Jlllj10I'tancw dos direitOS r espectivos 
das mcreadot•ias dcsca t'l'cgatlas, ou embaJ'Cad:;~s, além das de 
apprc l1Cn são da m crcacloria, ou vo lume, se houYcr lugat· (3~1). 

Art. 378. Os Capil.ãcs, ou i\Icslrcs <.l cvcráõ dar parte ao Gnarda
nlór, por si, ou po1· 11111 seu p1:cposto, úcntJ'O de 24 horas depois 
rle findar a desca1'ga, que esta descarregada a sua embn1·cação 
de todas as n_1çrcaílol'ias que trouxe, -para se proceder logo ;1. 
co mpe Lcn te vtst La. 

Art. 379. A embarcação que precisa r alliviar a carga para 
poder seguir até a All'an tlcga do seu des tino , quando na en
~~ ·atl a ela barra, ou proximu Jl ella, ou em lugar por onde tiver 
de passa t· hourcr oulra All':1mlcga, ou Me a de Rendas, dará 

13Jl) o ,tvigo â A I f'andr.gcr. d.a côrte rm 10 de Jm~eirp de 186-1, (Dia rio 
offictnl I~ . o ~D de ISGi), constderott ln(raccão deste arttgo nma troca do
losa de generos de maior ·valor, que yágcírão direitos de C!&JlOrtacão 
po1· o1aros de 11Íenor valor S11b trahidos aos mesmos direitos sénrirÍ 
eçte& iu trodu:icf.os cla nd!•.çtiiJa/ltcnte a bordo, ao pnsso quesimtilava-se 
n embarque daql/c/lrs. 
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entrada nes ta, apresentat·á a via aberta do manifesto, e dcs
can ·egarú , ou alliviará passantlo parte <la caTga para hiates, ou 
outros barcos , com assistencia <lo Guarda-mór e um Coufc
rentc1 que tomará a t·oi os vo lumes; c não seguirá sem as 
escotilhas fech adas e lacradas, c um Guarda a bordo . Se na 
entt·ada da bana, ou proximo della, não houver Alfandega, ou 
i\fcsa de Rendas, o respectivo Inspector, ou Administrador mar
cará o ponto mais conveniente para taes baldeações, e ahi Li a
verá E mpregados e Guardas para assisLirem a el[as, fecharem, 
e lacrarem as esco tilhas, e seguirem a bordo (342). 

~ tJnico. O rol de crue trata es te ar tigo será fciLo em clu
phcata~ e assignado pelo Conferen te e Empregados que assis
tirem a J?a ldeação, e pelo Capitão, ou ·Mestre da embarcação, 
e cotller a todas as declarações que por este Regulamento se 
l'er(ucrem pat·a o rol, ou folb a de descarga. 
· Art. 380. A's -embarca<;ões que demandat·cm o porto da Ci
dacle do 1\io Grande, e que pelo seu calado não pudCl·em 
navcgat· pelo canal da ban a, será igualmen te permittid o, na 
fôrma do ar tigo ante<:_edente, baldear parte, ou toda a carga 
Jlara outras embat·caçoes, ou descanegal-a nos armncns que 
a Alfandega tiver na villa de S. J osé do Norte, na fót·ma do 
ar t. 39 do Decreto n .• 2!~6 de 29 de Setembro de 181:í9 (343) . 

§ Unico: A disposição da uiLima parte deste :~ rtigo fica ex
tensiva : 1.• ás embarcações que, ou por atllencia de trabalho, 
ou por outro qualquer motivo, não pudet·em Ler promp ta des
carga na refer ida A.lfandcga; 2. 0 ás embarcações arribadas, ou 
com destino ao pot·to da Cidade de Porto Alegre; a.• ás mer
cadorias destinadas á reexportação . 
· Art. 381. Será facultada a qualquer emba r·cação, antes da 
-visita de descarga, li cença para receber alguma carga por mo
tivo de segurança, mediante as cautelas fiseaes ttuc a Autoridade 
co mpetente juJ o-a r necessarias . 

Art. 382. Os ~ommandantes das embar cações mer cantes, ou 
seus pr'epostos, apenas receberem a bordo algum ' 'olume, ou 
mercadoria, lançaráõ no despacbo que o acompanhar a nota 
de-Recebido- que assignaráõ; e logo no mesmo dia, ou ao 

111a i · ta rdar no seguinte, sob pena de uma mul ta de 10S até 
<10$000, a. ~rbitrio do respec tivo Inspec tor, ou Adminis trador, 
1·emctterao o mesmo despacho ao Commandante do an cora
do uro, e es te lhes passara um r ecibo, e enviará o despacho 
no !lia seguinte com o seu-Visto-á competente Repartição 
que o tiver expedido {344). 

Art.--383. O Capitão, ou Mestre da embarcação que receber 
a seu bordo genet·os destinados, ou de pachados para outra 
incorrerá na multa de 10S até 1008 por cad a volu me, ou mer
cadoria que houver recolhido, al ém da pena de s a ~isfaz er as 

(342) O. Guarda que fõr a bordo receberá elo Estado, e não elo Com
l)larulan te, os vencrmentos que lhe competirem, durante o tempo cte sua 
viagem de ida e volta. Avrso ú presidencia, e Ordem ú Thesourariu de 
S. Pedro em 12 de Dezembro de 18tH. 

(3<.13) Veja-se a nota ao artigo antecedente. 

_(314.) A viso á Alfandega da Côrte em 15 de Maio de 1863. (Diat·io Ofli.
GtaL n.o 1-15 de 1863.) 

Avrso á Alfanclega da Gôrte em 30 de Julho ele 1863 , Diario O/T!cwt 
n . o 203 tle 1863.) 
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!lê3pezas tla J'c~moç<i:O, a C[UC será obl'i!il"aclo dentro de um prazo 
c1u e o J'CS pceLivo Iuspec Lor, ou Admimstrador marcará (3~i>). 

Art. 38~ . Nenhum navio mercante poderá sahir do porto antes 
do na cimento elo sol , ou depois de sua entrada. 

Art. 385. Os Re_gisLros, ou Fol·Lalezas obsLat·aõ a sabida da 
embarcac;<i.o que nao estiver eorrente e desemllat·aç:ula pela com
petente Estação Viscal, e pela C:JpiLania do Porto, onde a hou,·er, 
em bora estej a r.m Iastt·o, Lenha dado entrada por franquia, ou 
em virtude 'de força maior (3!t6). 

Art . 3Sfi . A e mbarcação qu e conduzit· polvora sm·á obl'irrada 
a tlescal'l'eg:u· no proprio luga r em que estivct· coll ocad'o o 
Registro tla entrada. Se a polvot·a f'<lr em pequena quantidade 
pode1·á logo sc1' recebida 110 Registro para depois seguir pat·a 
o competente depo ito, e unicauJcntc co m li cença do Capitão 
do Porto, ua fúrma do art. 24 llo Regulamento n. 0 447 de 19 
de l\Jaio de 1846, poclerá conservar a seu borclu a crue rõr pre
cisa pa1·a signaes t3<17) . 

Art. 387. 'J'oelo o navio merca nte nacional , ou estran geiro, 
que est iver nos ancoradouros ele ca1·ga, uu desca rga, ou nas 
tlócas da Alfaudega, aLJ·acados a pontes, ou cães, deverá ter os 
páos de bujaJ'I'Ona e giba dentro; e nos portos em que pela 
sua pequcoa capaciclallc estircr por isso arnai'I':.Jdo a quatro 
cabos, terá além disso a rCLranca dentro, e as vergas desamau
Lilha<las ; c só em vcspera de sahida, a fim de envergar panuo, 
pode1·á amanLilh:ll' vergas e deitar J'óra os páos, menos o da 
g iba , l[ue só o porá depois de passa t· o Registro da en Lrada. 
O conLravenlO J' será muiLado de 10/J até IS0$000 por cada vez, 
além lias mais em que incorrer em ' 'u·tude elo Regulan1ento 
da CapiL:Jnia do Porto. 

Art. 388. E' prohibido a todo e qualque1· navio d:Jr tiros, ou 
sa lvat· sem licença do Cap iLào elo Porto, e ainda obtida esta 
o não poderá l'azer levando Laco o Liro. 

Aquelle que transgredir esta disposição fica rá suj e ito á r epa
ração do damno, havendo-o, a lóm da multa de iOS até iiOSOOO 
por cada vez, e das penas em que incorrer IJOI' contravenção 
do Re~ul::unento d:t Capitania do Pol'LO. 

A1·t. <38!1. Não serú permiLLillo dentro dos ancoradouros de 
arga e desca rga conservar fogo a bordo depois do toque de 

recolher, al ém de uma luz que poderá haver em lantel'l1a fe
chada na camara de cada navio. O Capitão, ou Mestre qu e 
infri ugit• a presente d is posiç:J.o incorrera na nnt!La de 108 até 
50$000 pOI' cada vez, além das Jlenas que por cout1·aven ção do 
Bcgulamen Lo da Capitania !lo Porto lhe fo rem impostas. 

§ Onico . Esta disposição fi ca extensiva ás embnrcações que, 
estaudo atracadas ás pontes, cács e 6loca das Alfanclcgas, de-

(315) Foi relevado por equillade da mul!a deste artigo um Capitão de 
navio que, sendo o proprio a denunciar o facto que deu Ju~ar ü impo
siçüo da rnesma multa, rc1'elou com isto sua boa fé. Aviso a Alfamlega 
dtt Corte em 2.2 do All ril de 1863 . (nicwio OfTic·ial n .o 127 de 1863.) 

(316) Só nos casos do art. 385 é que os Empregados das Alfandegas 
podem pedir a coadjuvaç<io das l~orla lczas para obslur a sabida âas 
embarcações, quando o n<io possiio por si fazer. Aviso á Alfandegada 
Côrte em 11 de Março de 1864. 

(:H7l Ordem i\ Thesouraria ue S. Paulo em 10 ele Fcyerciro de 1864. 
(»iccri~ 0/Ticia/n.o •18 de 180,1.) 

.. 



j)OSil.os c trapi ches, conservarem fo go elas 6 hor~ s da t:\l'(lc cHl 
diautc. 

Arl. 390. ~enllum na,·io mercante poderá Ler fóra as u~s 
embarcaçõc miuda depoi do tiro de recolhe)·, a lvo por alrrum 
mo tiro cxtraordinario, que juslilica rá . O contravcotOI' crá I~HII
taclo de 10$ até 100,~000. 

Arl .. 3!1-1. Os navio que es tiverem dcbrtixo da inspccç:ão da 
Alf'andega, tanto a carrega t· como a dcscal'i'cga r, couscrvarúõ 
içada uma bandcil·a azu l com uma grande estrcll a uc panno 
branco no ccntm, na fórma elo art. 5!!, pai·a tJUC . e co nheça 
que não e pótlc ii' a seu bordo se não pelo motlo que fica 
ílctcrminado nos artigos antecetlcntes. 

§ J .0 De noite cOIIscrvaráõ uma lanterna acccsa, na fórma 
elo :.n·t. a69 ~ 3. 0 

§ 2.o A in f'rac c;.ão do presente ar tigo tlará lugar á im posição 
da multa ele 108 até iiOSOOO po r cada di a, ou noite, que será 
satisfeita pelo respccth·o Capitão, ou Mestre. 

Art. 3?.-2. ~o ca o de necessidade de concertos, ou fabrico , 
o Capitão, ou ~Ic tre da embarcação ujeiHt á fiscali. ação de
Vel·á participar á Alfandcga, ou ~lesa tlc Remias o dia em que 
eleve ter lugar o começo ele tae obras, sob as penas do :tl'ligo 
antececlcntc. 

Art. 393. Só men tc aos cscalcres tla Alf'anclcga, Ca1 iLania do 
Porlo. on Registros sc1·ú permiLLido andar pe los an co radouros 
de c~arga c clescaJ'f!:l, ou de quarcutena, ou proximos do Rc
gisLI'O de entrada depois do tiro de recolher. Qualquer bole 
ou cscaler que für enconLI':Hio, a não ser de navio de guerra' 
s~r:i app1· !tendido, e as pessoa de sua Ll'ipolação, c quaesqucr 
outr:ls que cond uzir incorrcrilõ na multa do art. 369 ~ li.", 
alt\m d:Js C{ne pela inl'ra cç:lo du Regulamento da Capil.ania do 
Porto lhe furem im postas . 

. \rt. 3;)~. ~cnhuma embar caçfto podc1·á c.l escarrcgar ou bal
dear seu la tro sem licença da Alfanc!ega, ou )Jcsa c.le Renda , 
c em que, no caso em que c te não es teja sujeito a direitos, 
pela Cnoit:111ia elo Porto lhe seja indicado o lugar em que deve 
ser collocnclo; c o Capitão, ou Mestre que o conlJ'aJ·io fizer 
sel'f1 pelo lnspcctor da Alfand ega, ou Administi·adOI' da l\lesa 
(Je Rendas uJulLado (Je 10B até :100 ,~000. 
- Art. 39:>. Todos os csca lercs, falúas, savei ros, ou quaesquer 
barcos miu<los, c de clcscarga, que navcgão dentro elos portos 
r.crão cscripto, de moclo hem pCJ·ceplivcl, no lu~ar mais appa~ 
rente elo seu casco, o nome por que forem conneciclo , sendo 
os seus donos, ou patrões mullados ele 10$ até 100$000 em caso 
.de , infr::\Cçã o . 

Art. 306. O rcgimen c pol icia particular das dócas, pon tos, 
0 cite& da Alf'anclegas, ou dos cn t1·cposLOs, depositos c trapi ches 
nH::mdcg:ulos, SCI'á objccLo de um Hcgu lam cnto especial , or~t::t
ni aclo pelo Inspcctorcs das t•efer ldas Alfandcgas, c approvado 
pelo 1\Iinistro da Fazenda obre infoJ·mação do Inspectorcs 
das Thesoul':t l'la , e do. Pre identes das P t·o,incias. 

§ Unico. Neste Regnl:~mento: 1.0 se fixará o tempo dentro 
do crual carta embarcação deverá conclui1· sua descarga, ou 
carga, salvos os casos imprevistos, c ele f'Ol'Ça maior; 2. 0 se 
nurcaráõ as penas que devcráõ ser impostas aos seus infrac
LOres as qu:~cs não poderão e:xcctlcr dos limites de iiS até 50$000 
confÓrme a sua natureza e gravic.ladQ; .3.0 as taxas especiacs que 
se pe1·ceberáõ das dócas. 

Art. 397. Do Regulamento das A.lf:mdegas, e Me~a~ ~lc Re~das , 
dos a ncomclouros, dos llOI'LOS, e docas se e:xtralurao as dispo
s ições qu o fo rem só relativas ás obl'i gaçõcs dos Comma ndan tes 
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das CJ uba rCcaf; õcs, c po lic ia dos portos, c el os ancora!loul'oS ; 
c serão tl'aduzidas em in!:)leh c fran cez , c imp1·cssas nas tr·cs 
liOg uas, e seus exemplares distr·ibuidos ú cntr·atla do por to pelo 
Guarda-~lúr, ou por qu em suas vezes fizer, pelos Commaudau tes 
dos navios cutr:tdos, que os rcstituit•áõ na occas ião de sua sahi<la . 

At·t. 398. A transgressão de algumas das diS(JOsições da pre
sente Secção, a que não es teja applic :llla pena especial, dará 
lugat· á imposição da multa de iOS até i:iOOSOOO, além das ern 
que se houve r· incorrido em virtude do Hcgulamonto n .0 q47 
(lc <19 de ~Iaio de 1846, que sct·ão impostas, conl'orm c a sua 

· natureza e gmvida(le , aos Capitães, ou 1\lcstres de e lllbarcações, 
c pessoas que nellas incorrerem (3~8) . 

C.'I.Pl'f ü LO VI. 

U O 5 nt .\ N I 1-' E S '1' O S. 

Art. 3Gíl . Totlo o Cap itão , ou i'llcs tr·c de nav io mc r·r:l illc, na-
1:ion:1l ou C5 tra ugc ir·o , que por· l]ua l.[ucr mot ivo, ou para f[•Jalqu c r 
fim dcma uda1· a lgu m [J OI'LO do rm perio cornpctc ;l le men te alf'an
tlega do , ou hab ili tado para a impo rLa r;:'b , de ver a Lr azcr t! ous 
JJJa uif't.:stOS tio JII CS IUO LheOI', OS quacs COHLe i'Úii: 

L• O_ n o u1 e, c lasse c Lunc lageru da embarca c;ão, c o nom e 
ela naçao a que perten ce. · 

2 ." O u omc do Co mm and antc, ou ~Ics trc. 
il ." A dcsi"nac,:âo tio porto e m qu e rct:cbcu a cai'!:)a lil lC con

d uzir, e a (fc s e LL cl cstiuo, c esca las . 
4." As marcas, contra mar cas, uu1nero de cada vo lum e, c sua 

denominação (3 1~) . 
5.• Declat·ação da qua li dad e, qua nLitla!le, peso, ou medida das 

m er·cadorias que couLi vcr cada volunrc, I[Ua u to sej a possível, 
c das <r tte vie rem a grane 1. 

6. 0 Ex1wcssa designação do numc t·o tl c volumes l'cun idos em 
um só e nvo llo ri o, ou de ea d;l amanado ; e tia qu ali dade das 
me rcadorias I[U e cada mn dcs ws vo lu mes coutivc t·, c de sua 
r, uanticla cle, peso, ou Ju etli d.a, a lé m das d ema is tkcla r·arües ex i-
gi das uos u. os fko c 5.• dcsLc arti go (:350) . -

{3 18} Estilo suj eitos á m ulta O;""' CalJjti1cs das c.miJnn :a~:dcs CJli C, no ;-u :. lo 
th.t vis ilit, nfto apreticnturem o competente tJassaporl c, llJ<lll ifesto e mais 
Jlapeis elo bordo. A Alfantlcga nito lh e pút e corlcccler puru isto pra zo 
ulgum. Ordem ú Theso uraria do Rio Grande elo Norte em D ele Julho 
ele 1863. 

Ordem á Thesourariu ele S. Pectro em l G tle Julho de l Sü·L (Diurio 0{/i
cia l n .o 166 de 186·1.) 

Pela falta ele apresentuç1io ele manifesto pelos Commanrluntes de em
!Jarcaçõ1:fs, nu fórma do a rt. ai! , deve-lhes ser imposta a pnna do art. soa. 
Ordem á Thesouraria da J'aruhyba em 21 ttc Abrrl ele tsua. 

(319) E' applicavct a este numero a clausula--quanw sej a ?Jossi-vcl-
do n .o 5, nos termos cl a Cin~ ula r de 10 ele filai o de l SG I , de que truta a 
nota ao u . o G. Cil'cutar· de 2<1 de Ago'Sto de ! Bü.J. 

(350) A clausula --tanto quanto seja poss ivel -- do n.o 5 deve ser sub 
entend ida erü o H." 6 quanto ás inchvilltlilr.ôus rclali i'!IS a calla volume 
componeutc l i O umaJ'J'!ldO, ou cu roltorio. • 
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7 ." Os nom es das pcs.; on~ a quem são con ignatlos os volum e , 
o n mcrcacl oJ' ias, ou se o são á ordem (31.51) . 

8.• Bxt>J'es a menção : 1." das merc:ulo rias des tinadas a entJ·e
posto , ou tran i to, com a dccl:1raçõe cxi:;idas nos u .os 4. o, 
5.0 c 6.•; 2.• dos Yolume qoe contiverem genero inflammaYci 
e semelhante , co m todas as ci1·cum tanciàS cxig;dà. uos me -
m os n.•• 4.•, o.• c 6.•. 

§ Uilico . Es tas dcclara çõvs SCI'ãO cscriptas por ex tenso, cx
cepl.o n a parte r elativa ao numero, e marca do vo lum e, c em 
folhas intei1·as e não emeu dada , ou presa uma as ou tras , 
as quae e1·ão n umeradas, e rui>J'ic:ulas paio I'CSI>IlCtiYO Agente . 
Con ula1·, ou pela pessoa que autbenticar o manifesto (352) . 

Al't. 400. Os ma:Jifcsto serão datados e assi" nado \>elo Ca
pitão, . ou Me trc do J'C ·pecth·o navio, c :nnYJCnticac o pelo 
Cons ul , ou Agente Cons ul ar Brasil ei ro residente no porto da 
])artida , c na sua l'a lta , ou :wseuci a de pessoa C[U e cl cvidall! Cntu 
o subs titu:l, pelo Chel'c da r espectiva All'an cleg;a , ou Jo~s t<J <;:io 
Fiscal, c na falla de HIIS c outros pela Autoridade local; de
Ycnrlo ne, te ultimo caso uas a .. ignaturas ser rcr.oniH'riclas pelo 
Con ul rcspcctiro no porto dn entrada, se alguma duvida se 
offcrccer sol>rc un veracirl::Jdc (3i:i3. 

Ar t. 401. As cmbarcaçiics empregadas n:~ pescn, ou procr.
rl eutcs de pol'l.os pouco l'requ c nt.aclos, em qu e n11o houver Al
f:mclega, ou Estac;iw Fiscal , ou Au Lo ricl ade qu e possa :w Lii enl.i<:a t• 
c r cgul ar isa r seus mani l'c&LOs, serão ol> rigacla · n o acto da vi
~ita ila cntJ':lll::t, a aprc entar uma refarão de todos os objecto 
de ua c::~rga com as declar:H,,ões cxigirla • no :ti' L 39\J, c a 
cx ll ilJir o conl!ccimcntos, documentos, c lirro ele carga, ou uutl'a 
q11alr]Liel' CSCI'i!)tUJ':JÇ<io que Jll'OY.! a verdade da mesma relação, 
~d émdo rol , lis ta , c ma i. papeis exigidos pelos ar t . 409 c 1s 10. 

o nrgu!Jmenlo, qu~rendo coneilinr a rnrilidndcs do rommerrio rom 
~ ncccssaria fisca lisaçiio, cspecifkou no nrt. ·120 qune · a r mnnliuadcs 
rsscnr· iaes elos munire tos, aclmitlindo p'Jrianto que boun (ide c por 
moli vos altendh•eis se on1i lla «lgu 111as cl11s d esigna~ões ju lzallas n;io 
('5Senç.iacs. C,il'r. ulnr e Av iso 1í Alfandega du Côrte em 10 de Ma1o ele 1BUl. 
(0 AV I' O e. l1l no BOI.) 

Da Cirçulnr de lO rle Maio ele 181\1 rcm~tlf:'n-se cópia ao Ministerio dos 
E lrangCJr<> , a fim de que c·te, no !'ntlCio da mesma, e do Aviso c~pe
rlido ao con ul Brnsiiciro em Portugal em 11 daquelle m~z e unno, 
ollldasse ao d mui · Con ·ulc do Impeno. Al' i o em 16 Lle àlnio de 
18Cil. (Boi.) A 1·iso ao mesmo )t ini lerio em 10 de Novembro de 1862. 
(Diw·io O{{Lcia ln .o G:í de 1862). 

(3.:il) Os ron ignn lar ios dos nnvio•; si o pessoas Icgi limas para rcq nc · 
r~rf'm quanto fôr do interesse dos mesmos uavios. Al'iso u Alfa nllcga 
da Córte em 17 de lllurço de 18!9. 

(3:>2) Ordem á Thesouraria da llahia em 3 de ~lar;o d (l 18G2. (Boi.) 
Ycjn-sc o A ,·iso <í Alfandegada Ctirtc em 17 ele Janeiro de 1863. 
Yeja-sc n Ordem ít Thesouraria tio Rio Grande do Norle em 9 de Julho 

de \863, ciludu ern a nota ao art. •109 . 

(:353) Ci rcular e Aviso <í A lfanclegn da Côrte em 15 de Fevereiro de 
186'.! in [in r citado em a. nota ao art. 372. 

A ,.i o ü Aifand •ga da Curte em .2G de Novembro de 1863. {Diario OfT~r 
cinl n.o 27!1 de 18 3.) 

Forno cr1'arlo Vir:.J-~ on ulaclos do Tmperio nos portos rla Federaç;io, 
lllon le cnseros c n staura,;iio, do Alto Uruguay . Ordem á The curaria 
de S. PedJ\l em 31 lle Maio lle 186<1. (Diario O/l!cial n.o 135 ele !SGL) 

Veja- ·c 11 Cirr.ular elo 1.0 lle Agoslo tio 1865, t•.ilncla cn1 a notu ao 
DI' I. 372. 
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Art. 40:!. A embarcação que til·er feito escah, ou recebido 
~~ a rga, ou descarregado em um, ou mais portos, trará tanto• 
manil'~stos em duplicata quantos Oli ]lOrtos em que tiver rece
bido carga, os quacs conteráõ as declarações, fot·malitlades ~ 
requisitos exigidos pelos artigos antecedentes; e tantos certi
ficados, processados do mesmo modo que os manifestos, dl' 
n~io ter reccbit!o carga, ou desca•-reg:ulo volume, mercadori:1 , 
C:JU objccto :algum, ou se houver feito, da quantidade, ou nu
nH~l'G ·dos volumes, ou mercadorias descarregadas, com todas 
11s -declarações exigidas no arl, 39\J, t[u:nuos forem os portos clr! 
escala (3iH). 

Se o porto ele cscal:1, ou llcscarga> pertencer ao Imperio , os 
manifc. tos c certificado crã-o [);tSs:ltlo · Jlcla Alfandega, ou 
Repartição Fiscal wmpetcntc. 

Art. 4'03 . A urna das via do manifesto set·á, como appen
dicL>, unido, ou cosido o despacho ue cxpertação, r ecxporta
çãa, e u tran-site, ou cer tificada ~lo seu thco•·, conforme os usos 
e Legislação do pa•·to respectivo, e na fa-lta destes uma das 
vias elo con hecimento tle carga do respectivo volume, ou mcr
radot·ia (31>5) . 

Art. 40~. Os Consulc , A.utoriàalles, ou pessoas que, na fórma 
tio at·t. 400, authenticarem os manifestos, numcraráil c rubri
caráõ todas as suas folhas, e, depois de riscarem todo os seu 
@rancos, ccrtificaráõ no fim da ultima lauda escripta de cada 
via do manifesto, que este se acha em clcvida fórma, isento de 
•·asUJ·as, ememlas, cn trcli ithas, ou cou&a I]UC duvida raça, Ott 
~s resa lvm·áõL decl:uando sua natureza, qualidaàe c theor, e 
os entt-egaráo au Commandautc, sendo uma via abertal e outra 
em carta fechada c lact·ada com o sello ~o Consulauo, com 
direcção, ou subscripto ao Inspcctor da A.lfandega do porto do 
destino da embarcação a que pertencer. 

Os docttmentos exigidos pelo artigo antecedente serão elo mes
mo modo numct·ados c rubricatlos pelo Consul (31í6). 

Art. 401í. As disposições dos arLigos antecedentes compre
hendem: 1." as embarcações qY.c navegat·em em lastro, d-e,·eu
cl.G-se mencienat· no respectivo n1anil'e to, ou certificado a 
quantidade, ou qualidade do JasLL·o ; 2. 0 as c•nbarcações C] UI' 
lizc•·eru escalas por alguns dos porto do Imperio, ou que 11 ell es 

(35J) Veja-se o Regulamento que baixou com o Decreto n .• 3:116 de 31 
do Dezembro <le 1863, al't. 11 . 

(3.:;5) Solicitou-se do ~linislerio dos E trangeiros que rccommonú~s~.· 
:tos nossos Agentes Çonsularcs a execução dos arls. ·103, 40í c 4.W 
rio Regulamento, bem como que mandassem publicar os Capilulos 1." . 
'l.o, 3.•, 4.o, 5.o c 6.• do Tit. 5.u do mesnlo Hegulnmento, participando a" 
1\Iinisterio ua Jrazenda a data c o modo da publicaçúo . A riso· c n1 ~ü de 
J'iO\·embro üe ltiGO, c 2;; de Janeiro de 1861. ( ll<ll. ) 

Os Consulos devem remeller <le Ires em Ires mezes ao Chefes das 
Repartições Fiscaes os mnppas das emharcaç.õcs procedentes dos porto.; 
rl e cada urna das ditas Repartições, com especificação dos res per liYo · 
rarregamentos. Aviso ao ~tini lerio do Estrangeiros cm 20 de Sclcmbn' 
de 1860. (Bol.) 

Nos conhecimentos de carga niio se pódc prcscinui•· da a s~ ignatnm 
<lo Capitão e do carregmlor; m~s o art. 40:J niio exige exchts•vamcnt u 
laes conhecimentos. A Yiso ao ~linisterio dos E trangeiros em 16 ele 17••
n•rgiro de JB&t. (Dia rio Oflicirtl n.o;;;; t1e 186 l. ) Dito em 12 tlc NOI'l~n t h ro 
rio mesmo anno. 

(3õ6) Veja-se a nota ao arl. 190 § I. o 

1\l 
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1Trrem entrada por franquia; 3. 0 as embarcações que tr:mspor
L:II·em passageiros, ou colonos, ainda que 11üo tmgão c:Hga (31>7). 

§ 1.• Ueput.ar- c-ha lastro, para quae quer fins, ou ohjceln 
fiscaes, a quantid:1de de qualctucr matcria pc ada que tonclu
zirernL ou receberem, inllispensavel para seguranra de s11a ua
vcgaçao. 

§ 2.• Poderá fazer parte de lastro: 1.• o feno em bJ·uw, em 
b:u1·as, chapas, lingoaclos, ou em obr:~s grossas de fuutli~ão, 
ou inuLilisadas;. 2.• o eob1·c em bruto, funilido, condo, ou em 
ladrilho, em baJTa, em la111inas, ou follJas; 3,• o bronze em 
peças de arLillJaria, ou em obt·as inuülfsadas ; 4.• a pedra cal
carea ou outra de qualque1· I(Ualirl:tde em bruto, lanacla, ou 
em obras grossas; 5.• calhá o, cascalho, on a~ea, JJart·o, cinzas, 
ossos, ou cllffres; 6.• madeiras em bruto, em tó1·o , couçoeit•as, 
JWancbões, ou Jenfta; ~·· carvão .. de pedra; 8.• sal;_ 9.• tijollo, 
lclha, c outros matcrtaes propnos 11a1·a construcçao; 10.• o 
vasilhame com a~acta, ou se111 ella, guanlacla a dispoSil'âO 
do art. 33 § 1.0 uo Decreto n.• 708 de 14 de Outubro · ue 
18ií0, a respeilo das EJnb:n·caNcs a que se refere o mesmo 
Decreto (3iffl) . 

§ 3.• O Chefe <fn competente Repartição Fiscal do parto da 
entrada do navio em lastro mandará verificar, quando julga1· 
conveniente á flscalisar;ão, ~e a qa:mLidade do lastro é a stricta
mente neeessal'ia p:lra scgnrauc;a da navegação; c, no caso 
de ser superior, sujeitará o mesmo navio ao regimcn fiscal rc
lath·o ás embarcaçõe q11e trouxerem ca1 ~a. 

Art. 40G. Os Consulcs, ou Agentes Consulares do Imperío não 
JIOdcrão autlJenLicar !nanifesto algttlll fJUC não estiYer nos Lct·mos 
dos artigos antecellentes, c obrigaTáô os Capilâes a corrigil-os, 
cu reformai-os. 

Art. t&{)7. Os referidos Consules, on Agentes Consul:tres, :mtcs 
de authenticat'úm os manifestos, insLt·uiiO:Iõ os reSJICCLivos Ca
pitães, ou l\IesLJ·cs a respeito dos devet·cs EJIIC lhes süo impostos 
pelo presente Regulamento, c especialmente sobre a obrigação: 
1.o ele mencionarem CX]lt'Cssamentc os volumes, ou mcrcado
l'ias destinadas ao tra-nsito, c os que cmltivercru gencros in
llammaveis e semelhantes; 2.• úe fazerem no acto da visita !lc 
entrada as declarações de que trata e art. !~10; 3.• de entre
garem o rol, lisLas, c papei& mcncionallcs nos arts. 403

1 
409' 

e 410. Nessa mesma occasmo os :t!lvcrtiráõ ele que taes uocu
>ncntos, com o manifestos, devem sct· presentes: 1.• ao Otliciai 
tla visita do porto. a tfUC se destina; 2.• ás Autoridades locacs. 

(357) Vt'ja:-se a nota ao art. 399 paragrapl1o unico. 
Sohre a fórma por que cten•m er pns ' ado os rcrtillcndos tle lastro, 

veja-se o Aviso ao nosso Consul Geral ua Inglaterra em 9 de Fercrciro 
de lStn. 

As leis flscaes não permiflcm a navegaç-éio tlirccfa tle rravios com ro
Jonos para portos que nf10 forem lle,·icJmncnle Jta!Jililados. Ã\' iso ao :\li
uislerio dos E tmngeiros em !15 de l\'o,·emiJro de 1855. 

Veja-se o RC'gulamcnlo a» ncxo ao Decreto n.o :r:llü de 31 de DczcmiJro 
tle 1863, art. 11. 

(358) o que é lastro? OnTem á Thcsouraria de Santa callwrina em 
2 lle AIJril 1le IS49. 

Pcrmittio-sc o emhnrquo de umn porçfio de pipas vasias para nlasfrnr 
r.om uguu salga(la, mcclwntc n rond!ÇtiC'S prcsrri1•tas (lO a ri. 501 c·ont
lJinado com os arts. ·10.i § :l.• e 47;; § G.• A n so ;i .\ fandega tlil Côtle em 
fi r.lc Janeiro etc 18L'1. (JJ iario Oflicicrl n.o 20 tlc ISG1.) 
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d e qunlquer p Ol'Lo, ou lugar onde por moLi\·o de força m;; ior 
arribare111; 3.0 aos Comnwndau tes das embarcações da Alfan
dega, ou i\lesa de R.ClHlas encancgad.as da l'o li Ci{l. Fisca l das 
c ostas e mares Lcnitoriacs elo Imper-io; c de lia verem cum
prido exactamcnte este r~ l·cceibO, e de que Q Capitão, ou i\lcstr~ 
<la cmbcrcação ficou sciente de todas es tas obri"açõcs, pas
saráõ ccrLid:iG em C;a<La um a yia do manifesto; ficando pelo 
11f10 cumJwimento (lestas obl·igações sujeitos á mull.a de 50$"0CO 
;1té 500$000 pOL' cada yer,., a qual pena será imposta pelo l\1 i
uisl.rG da F.:izcnda, danüo e Cl1 el'e da competcute U.epart.içãe 
J1artc d.e taes fa ltas, logo que lhe forem apreseutados .os ma
nifestos t3õ9) . 

Art. 408 . Não são admissíveis uos manifestos protestos de que 
mia t·cspGnde G CapiL;To, ou l\Iestrc por faltas, acerescinws, ou 
difl'cl.·enças; nem dcclaraç.ões ' 'agas a res[)Cito da qualidade, 
<ruauLid::u.lc, uumet·o, dimensões, ou peso dos Yulumc.s, ou mer
c atlorias que tiver recchide e houver a bordo. 

Art. 409 . O Capitão,· ou Mestre ilo naYio , lügo que ch egue 
a seu bordo o Guarda-IIfór, ou Otlicial da visita, lhe cnLrcg';uá 
Q S manifestes que trouxer com su.a cartn de fretamento, pas
saporte, c todos os <locumentos, coull ecim enLOs, e mais papeis 
11ertenc ntes á carga, qu e ll.Jc forem exigidos para serem en
'viados ao lnspector da. All'audega, · ou Administrador da Mesa 
tl.e Rend~1s. 

Estes papeis ficafúõ em de[lOSil.<l na competente Repartição, 
até que a sua exl1ibiç,ão seja neccssar ia para ou~ros etl'eHos 
!cgtLimos, e soli-citada pelo respec bivo Capitã<J, ou l\icstre (300) . 

Art. 410. No mesmo acto da visita o Capitão, ou Mestre do 
n:wio fará, ou entregará por escripto: 1.0 a I'Clação de quaes
qucr mercadol'ias, ou objectos acci·escidos que trouxer a seu 
I.J ordo, rp.1e não rorãG con.templados no manifesto pot· Lerem 
sido recebidos sob vela, ou po r qualquer ouu:a razão; especi
licatHIG a sua. crualidade, qna n ~idadc, medida, ou peso, marcas, 
contram.arcas e n umeros, e todas as cü·cumsL:mcias ex igidas 
no art. 3!)!); 2." declaraçúo das mercadorias, ou volumes clue, 
estando com[lrehemlillas no manifesto, Liver vendido, ou < es
carrcgado .em qualquer porto de :HTibada, ·ou escala, ou tiver 
perdido em vb·tud.e de alijamento, ou crue, por outra qualquer 
razão, lhe faltem para o completo do que manifestou: 3.0 o 
!'OI ([os passageiros, c dos volumes de sua bagagem, acompa-· 
nharlo de ~leclara c,:ão por escripto, assignada por cada um 
dellcs, do conteúdo do volume que lhe [11H'Lencer; q.o uma 

. (350) Veja-se n Circular llc 31 cle M:aio de l8Gl , cilucla em u nota á epi
graph e elo Titulo 4.o 

Muntl ou-se advertir o Vice-Consul Brasileiro em J.i1•erpool por ter 
aulorisaelo um manifesto com rasuras, eaLrelinhas e aanotaçôeci f<> ila s 
com tinia diJferenle, sem a competente resalva . Aviso ao Mimstorio llos 
Estrangeiros em 25 de Julho de 1865. (Dia1·i,o OfTwia l n .o lS l de 1865.) 

(3GO) Esliio sujeitos á multa os Capililes elas embarcações que no aclo 
{)a visita de ixarem ele apresentar o competente passaporte, mani lcsto c 
ma is papeis éle bordo. Ot·clem ú Thesoururiu do 1\io Grande elo Norte em 
9 ele .Julho ele 1863. 

A clispos içiio elo art. d.OO do Regulamento, na pmte concernente li en
trega dos papeis de bonlo, rerere- se sómentc aos qu e dizem respeito <i 
carga, 1\canelo salva a disposiç~o elo art. 3il sobre n cxh ill içiio e reconhe
cimento ela authenliciclade elos papeis de bordo tias embarcações. De
creto n.o 3217 de 31 de Dezembl'O ele 1863, art. 31. 
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Jio,f. ~ em duplica f,:t dos sobresalentes, prov tsoes e vive res do 
navio que ain da restarem , ou estiverem d<l Fesen:a ;1 oCt~ 
))Ordo (3tH). 

§ 1.0 De tudo !;a lavrarú Lermo, que será assignado p·ele om
dal, ou OJJiciaes da Yisita, c )>elo Capitão, ou i\Ic:;Lre, a C!tHlm 
se dará t ·esalv:~ da cnlrcg:t do que fõr r ecebido. 

§ 2. 0 Não serão n este actfl acl miLI.i-das declarações vagas ryu~ 
l.cn <l ão a justil ic.:ar irregularidad i?S elo manifes to, ou IJUaesrrucl· 
fal as clcclaraçõ·cs, ou aLlenual-as (362) . 

Art. IHJ. Os "Vo lum es da bagagem ele c:ula passageiro ser;lo 
munerados, c te rão rotulos que i11diquem a pessoa a quem 
per I cnccm (363). 

Os Colonos poderão ser isentos desta fol'tnalid::tdc. 
Art. ~12 . No acto da visita !la entrada, o Capi tão, ou Mestre 

tL t cmbarcaçã9.! seus p:tssagcit;os c i n!li1· id~lO.s de sua equipa
gem cntregara n ao Gua nla-Mor, o n ao ontc tal qu e fiz e t· s ua s 
,;ezcs, c este cx ig·irá a entrega: 1 .0 üas atnostras c dos pequenos 
volumes que contiverem merc.:adorias, qYe se acharem na ca
mara, nos cama rotes , ou em lugares seuwlltantes; 2.• das malas 
e cari.as do Correio; danclo resa ll'a de tudo o qnc receber, ou 
mencionando no auto quo se Javrat· essa entrega, ou em rol , 
ou f o lha fi c flcsc:wga (3ü1) . 

J\t•t. ~-13. No m esmo di:~, ou no f!Cgn inl.e, clen tr·o do improro~ 
gavel prazo ele 21i horas ute is, o CapW1o, ou 1\fcstre comparecerá 
:i presenP-a do Inspecto1·1 e :~hi r a tifica rá :~ s declaraç:õcs qu e 
houl'er fêito na oecasião da visita de sua entrada ; lavrando-se 
rlis:o te rmo em que se mcneionaráõ a data ela entracla, e todas as 
circumstancias exigidas }leio art. 410, §§ 1.0 c 2. 0 (36a). 

rnul) Vcj~·se a Orclem li Thesourn ria de Pernambuco em 5 ele Maio de 
1863. (Diario 0/TLCirt l n .o 143 tle 1863.) 

A decluraçao feita de conformidade com o disposto no art. •JIO n~o
innlilisa a que o art. 5-U !I 6.0 estabelece para as notas dos desvachos. 
Aviso {t Alfande"'a da Ctkle em 8 de de Maio de 1663. 

A,•iso à Alfandega ela Cõrte em 18 de Jun ho ele 1869. (Diario Ofl!ciaC 
n.o lü9 de 1863'.) 

Veja-se o Decrefo n.o 3217 de Sl de Dezembro de 1863, art. 45. 
A embareação cntrncla de pa iz estnmgei ro que seguir para outro porto

<10 Jmperio nos c.asos em que aos na,·ios esLrangciros é permittida a 
naregação de cahotngem, não tem obrigaçiio de uprc.:scntar alli nova 
lista de sobresa:entcs. Ordem li Tllesouraria de S. Paulo em 10 do No
Yrmbro ele 1860. (llo l. ) 

A declaração summaria de que trata o art. 410 n.• a do Regulamento 
{: extcmsiYa aos Yolumes que exclusil•amente conl iverem mercadorias 
•m objectos de commcrcio . Decreto n.o 3211 do 31 de Dezembro d e 
1803, art. 37. . 

(362) Veja-se o Aviso á A1fandega da Côrle em 26 de Fevereiro de 1861. 
{Annc.co.} 

(863) Veja-se o Decreto n.o 2133 ele 5 ele Abril, e Jostrucções desde 
Junho de 1863. (Anncxas.) 

(36-1) Sobre os Commandanfes de Yapores e GüJ?itftes de iwvios que 
rlei\ito rlc receber 11s rnalas do correto . Port aria a Alfandega ela Pnrna
hilla em 10 rle outub ro ele 186!. (llol.) 

.\xiso ao ~linislt~rio Lla Agricultura, Commereio e Obras Publ icas, na 
111 •sma da f a. (llol. ) 

SutJrn as ;l!nostras_. YejR·SC o Aviso <i Alfandega da Côrle em 16 da 
seten1bro <I e 1862, cttacla em a no la ao arL <i '.!i. 

(~fi'>) A nmissi1n na ohserv~nria rl r~le arligo niio conslifttr obj ecfo para 
penal~rlade . Orei em á TlHl~ouraria da ll il hia em lü cle.f'ioyembro de 1863 . 
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Art. ~14. N~io obstante ns disposi1;ões dos arLigos nnlececlcntes 
3era aiuda permitt'itlo ao Capitão, ou 1\Jestre da embarcação, uo 
aeto de ratilil:ar suas declarações, na flirma do arLigo an ncce
dcnte, f'az cr quaesquer outras relativas a acneseimo, ou dimi
lluição ele carga, p;u·a serr,m ua occ<1Siâo compctcut.c apreciadas 
)J c lo Inspector, ou AdiHinistratiOJ', c attcndidns, 011 nào, segundo 
!i lia natureza c as c ircunJSLauc ias do caso t31ili). 

Art. líio. A lis ta dos sobresaleut.cs c vil•ercs, quaod'o não . fór 
apJ'cscnt:Hla ua occasião da visita da entratltl', o será 48 horas 
depois, c se devcraõ nclla mencionar totl:1s as provisões c 
o!Jjectos do custeio do navio, ou t!cstiuarlos ao sustento ele 
SCIIS Ofliciacs, equipa gem e passageiros; e especificar sua quali
<ladr., quanl.jdad c, ntinicro, peso , ou medida, J1I::II'cas, contra
marcas, dcnoruina çõcs, e numero dos volum es em que estiverem 
acontli : iunatlos . 

li Unico. Nesta lista não se po<l eriio comprehcnder objectos 
csJ.ranhos ao scniç.o c custeio do Ht1Yio, c ú manutençã o tle sua 
Lt'ipolação e passage Íiros; e os que , em contra-vcn~:ão desta dis
posição, fot'CI11 incluicl 0S Ocarão Suj eitos , <I juizo dO lnspector, a 
dit·citos de consumo em dobro, ou. sal;isl'eiLos os direi Los, á· multa 
de 50 •to do seu valor ta l' L. !~71) (:lf:ií). 

Art. 416. A falta tte rnaui!'cs to aut,hcnti cado na fónna do pre
sen te Regulamento ctai·á lu;;ar, a arbítrio elo respectii'O Inspee-

Veja-se o Dec.reto n.o 3217 ele 31 de Dezembro ele 1863, mt. ·15. 
Aviso í1 All'amlegu elu Có•te e111 3 d e Murço ele 1SG5. (nian:o o{fi.cial 

n .n 70 el e 18!i5.) · 
Quando o valor llu mulla exccll nr a impor!an cia dos direitos a que a 

mercad oria es tiver ~ uj c ita, O\l a tlill'erença mr con hecida nutcs da con
ferencia tlo. manil'csto por elet'laraçiio do C:~pi l :lO, nüo obstante.ter sido 
poslenor us ~'1 horas elo nt·l. •113; nüo t em lugni' a nmlla. Aviso !l Al
fuml rga ela Gôrle em 10 ele At(OSlo ele 18Uó. (D·ia·r io Of!i.cial n.• 195 d9 
1865. ) 

(36G) Ordem <i TIJc~ournri a ele S. r eclro em J. o ele Junho de 1863 . 
Veja-se a nota uo artigo anterior. 

(3G'1) En!.rauelo o navio em uln porto elo Jmperio, c sahindo cle]lo is 
para outro com elespal\hos el e rcexportuçilo, nEto tem obrigaç.llo rle 
apresentar nova lis l.a ele sobresalentes, l)Or ser a sua seguncla viagem 
constCl eracla ele cabotagem. Ordem á Thesouraria ele S. Paulo em 10 do 
Novembro ele 1860. (Boi. ) 

Nilo hasta que seju rec/uer·iclo, mas é necessario que se etreclue o 
despacho elos sobrcsalco .cs. 

A aprese)ltaçiio ela lista elos sobresalenles, e a designaçüo pela rn s-· 
pcctoriu elos que el evem ser d~ /Jos ita elos n&o dispensao o exume e con
ferencia elas conslanl cs da is!a apresentada. Aviso ti Alfuudega da 
C:ói'le em 27 ele Novem bro de 1S60. 

Foi confirmat.la a apprehensao fei ta (t bordo do patac.ho hespaohol 
um·riano ele seis pe~:as lic lona e cinco el e cabo ele linho, púr nao se 
acharem estes oiJ.iec.:los comprehencliclos na lista elos sobresalenles , 
1~1U n el_ancl9-se que. anmiUt li e -~/3 elo val or da apprehensüo, imposta ao 
capttao, losse cxi_gJela elos eJntHeguelos que cleriio causa a ser o nav1o 
rleaemJJaraçaelo .. 1nclepenclentemente elo lermo ele responsabilidade, 
ficunclo-I!I es o cltrmto salvo ele promoverem a sua inclem nisaçao, como 
IIJ es convier. A vis<? á Alfanelega ela Gôrle em 21 ele Janeiro de 186~ . 

Embora na o cle1•ao ser llielwclos na Jisla elos sobresalenles os obJectos 
que por s ua natureza mio pocliao ser classifieaelos como taes , com.tudo 
urna vez iueluiclos em. tempo não sf1o sujeitos pelo art. 472 á appre
il cusão, e apenas a dir~t(.~ s ele consu n1o em dobro, ficando a impostçao 
destas pen~s ~ arbi!rio tüt ruspce!oria. A riso á Alfancl~gil. da Córte em 
18 de Julho ele 186·1. 
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Lor ou Adlll in is trado r, ;, multa de HOO 1·éb ~té 28000 na r:w,iío ele 
ca da tone lada de ;ll' lllleac;.ão tio r espec l ivo navio, ou il de 1 °/o sohrc 
os tli i'CiLos a cruc estiverem sujeitas as ll iCrcauorias JlCrteucentcs 
ao SCU C:liTCgaUJ enLo {308\ . 

Exccptuão-se uni c::unente: 
~ t. o As embarcações ::IITibadas por forca maior, de rrue trata 

o Cap. 2. 0 deste 'I itulo (31l!J) . -
3 2. 0 As que, pelo mes mo motiro en tradas, sendo cotldcmnadas 

110r in na vegaveis vcndcr olll , 0 111 hastn publi ca pa r te, ou totlo u 
canogamento por ava ria I'CCun hecida pela competente llcpa:
tiç-üo. 

~ 3.• As que entrarem para rcf'rcsc:w , c dispozcrcm uni ca
m ente da parte da carga sulliciente para fazer racc ás uespczas 
do po~to. 

~ ~. 0 As de pesca ou procedentes !lc por tos pou co frcquCI: 
t:u.los, em tfii C niio lwu ver Alf'aud rga, l!:s taçfto F1sral , ou o uLro 
tjua lqnc t· lli Cio de autltcntica r os m anifestos na fón na do art. t,OJ. 

§ i:i. 0 Todas as ci t·c umstaucias a que se referem os par:1grapltos 
antcccrlentcs deverâõ ser provadas perauLe a Alfandcga do porlu 
da entrada. 

~ ü. 0 ~ào será pct·m itlida todavia a descarga de qualquer 
volume sem que primeiramente seja exhib:do pelo Capitão, ott 
Mestre da cmba i'Ca(,'ãO: 1.0 uma rela ~·ão igual á que req uer o 
a l'l . 401, c tód os os docum entos, livro tl c carga c papeis 
q ue provem sua cxacLitlão, se fo rem exigitlos; 2.• o pa:m
m.::uLo de mulla qtte fór imposta, ou cauçao pela sua im[lor
Lancia. 

Ar t. 4L7. A não apresenta ção de uma das Yias do mani
fl!s to, ou a dilaceração do Si.!llo, on a abertura da Yia de ma
nif'l.!sLo fechada, será punida com a IIIUl La de 25$ :Hé iiO,~uoo, 
que será impos ta ao Capitão, ott i'IIesti'C da respecLil'a embar
cação. 

Art. 418. Pela fa lsi fi cação, substitu ição de fo lhas do mani
festo, rasurasê ou emendas praticadas depoi tia sua entrega 
pelo Agente onsular ao Capitão, ou i\Ic3tre, incorrerá es'te 
11a mui La de iíOSOOO até 300$000, a lém das demais penas qu e lhe 
deverem ser impos tas como falsificador, em Yirtudc do Codigo 
l'c na l (370). . 

Art. ldH . A fa lta de mençã o n o manifesto, ou n as declara
ções, penniLLidas pe los ar ts . _20~ c 410, tia cxistcncia a bordo 

(3GS) Veja-se a nota ao mi. aoJ pnra~rnpho unico. 
T0n1 Jugnr '' multa, qu:w< lo o Capll flO ll fiO traz o mani fes to, nem o 

rospoctiro processo. Ordem ;I Thcsotu·uria li a llail ia em 13 de Ouiull ro 
ú c I8G:l. {Dia rio O(Jicia l n.o !?G tle 18G2.) 

\ pja-sc o .\•·iso ;i All'amlegu da Curte em 17 éle Jan ei ro de 1663 cilada 
em a nota ao art. 3~0 § unil·o. A•·iso ü Alfumlega da Corte em !lü tlc 
.1'\0I'emiJI'O de liJG:.I. ( Diario Ofli,cial n.• 279 de 1863. ) 

{3GO) A riso 1\ Alfamlcga da Curte em 2G de NOI'Cmbro de 1863 citado em 
a nota u nten or. 

Av iso il AIJ'nmlcga ela Côrte em 10 de Abril lle 18G:i mcncionaclo em a 
nula ao art. <J.:/3. 

(870) Foi r eformado o rleõpacho da .-\lfan!legn do Rio Grande que mul
tou o Çapililo de um JlillhaiHJic PO!' trazer emendado o rc ·pcct il·o tllilll i
feslo, ,·isto t·onstar que as e mentias forflo ilnlcriorcs ;i eulrcga elo tncsn1o 
11Jil11if.•sto ao rufcrulo Capitüo pelo ".:ousulado Brnsiloii'O cna llalti!uure. 
Orcl<'lll it Thc'sourarin de S. Pedro r.m ~;; <lc Julho ci C' 1861. (Boi.) 

A r iso ao Mi nistcriu dos Es trangeiros na IIICJS IIIU dnlu. tBul. ) 
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das merc::ulori:ls iuO:unm:rvcis CllnmcJ'!ltlas 11:1 tahclla n .0 6, on 
se melhantes, dará luga1' á imposi~fw da mulla (lc 208 :1té 100$ 
por c:Hla volume, ou de ·JO a 50 "/o Llo seu valor, a juizo do 
rcspcct.ivo Inspcctor, ou Administrador, que será satislcita pelo 
Capitão, ou i\lcstre da cmi.J.wcação que as transportou. 

Art. 420. A auscucia de algumas tias solcmnidudcs c decla 
raç.õcs exig id:1s para a regularidade dos manifes tos dará lug:n· 
á imposicão de uma multa de 508 até 300$ ao Consul, .Agcutc 
Consul:li'; ou Autoridade Brasileira a quem COlll!lCLir sua au
Lh en ticidadc (371). 

~ 1.0 Na mes ma pena inCOJ'J'Cráõ os referidos Consules, Ap;entcs 
Co nsu lares, ou Autol'idadcs BrasilciJ·as, se furem cncon'ir:ulos 
vícios uo manil'csto

1 
OLI certific:Hlos, que deycssc m corrigir, ou 

rcsalvar na fórma uo :1rt .. 40~, uo caso de evidentemente se 
reconhecer que não forão praticados depois de fe ch:H.Ios, cu
cerrados e scllados (372). 

§ 2.o Se a falta de solemnid::ules, ou os vicios forem encon
t•·ados em manifes tos nfto authenLicados por Consules, ou Ageutcs 
Consulares, ou AutoridaLlcs Brasileiras, po•· serem feitos em 
portos, ou lug:ll'es em que taes Consulcs, ou Agentes não exis 
t:ío , a multa dos paragraphos :mtecedcntcs será imposta ao 
Capitão, ou i\IesLre da cmbarçação. 

§ 3." Se ao manifesto, porém, falL~u· alguma formalidade não 
essencial, poderá o Inspector da Alfandega, ou Administrador 
da Mesa de Rendas, com allençft o ao C:lJTeg-:un en Lo ela cm
I.Jarcaçüo , c a quaesquer circumstancias em fa\'Ol' do CapiLào, 
ou i\lcstre, reh!Yal-o da multa do artigo anteccdcn te. 

§ 4.o São formalidades essenciaes dos manifestos: 
1. 0 Sua cinta e ass ig11atm·a . 

. 2.• Sua aulhenticidade pelos Consnl es, ou Agentes Consu
lares, ou AuLol'idades locaes, ou pessoas de que trata o art. 
~oo, na fó1·ma prescripta nos arts. IIOt e seguintes. 

3. 0 A men~~ão dos volumes, ou mercadorias t]ue tiYer a seu 
bordo, com individuação de todos os sign aes que as disLin
guão, c de sua quantidade e qualidade, na fÓl'llH1 do art. 3U9 n.os 
il.o , 1í. 0 e G.O 

4. 0 A ausencia de emendas, rasu1·as, eut•·clinlws, ou de qual
qu er out1·o vicio, que torne duvidosas as declarações nelles con
tidas. 

Art. 421. O Inspcctor da Alfandcga, ou o Administrador da 
Mesa de Rendas, po1· si, ou po1· qualquer dos Empregados sob 
as suas ordens; o Guarda-i\lor, por si ou seus Ajudantes, ou 
outros quacsqucr Olliciaes 1 no acto da visita lia entrada, ou 
em qualquc1· outra occasiao, ainda tlentro do prazo de vinte 
c quatl'O horas tlc que t•·ata o art. l>i4, quér dm·ante a d es
ca rga, qu ér Llepois lla sua cone! usão, e ainda quando a embar
ca cão estiver recebendo carga, podci·ão p•·ocedct· ús buscas 
ftné forem uccessarjas para prevenir qualquer extravio dos di
l'Cilos da I?azenlla J>ublica. (3í3). 

(3"11) Vcjuo-se as notas ao art. rn:m n .o G c paTagrap ho unira. 
Veja-se o Aviso ao l\linislcrio elos Estrangeiros em :.~G llc Julho Lle ISGr., 

citado cu1 a nota ao art. •107. 

{312) Yrja-se o Aviso no Ministcrio 1los Estrangeiros em 25 de Julho de 
lBuL, c.Littlu cu t a nota ao url. ·H~. (llo l. ) 

(373) Orclcm d Thcsoumria ele S. Pcllro em 6 de Junho tlc ISG3. 



! 1.0 Vt••·ilh::lliO po1· est() meio, ou na 'i~ita tlt' úo.'scarg!l 011 
rlPpois dclla, que a cmll~H·c:w:iu tr:wspnrtou maior quaHLidadt: 
de mercadoria do que a constante do manircsto c declara
ções do Capitão, ou Mestre, feita na fórma uo art. 410, listas 
de sol.lre alentes, e inventario do objectos do custeio da cm
b: a· ~ação, será o excesso apprcltendido, c ao Capiláo, ou li! esLJ'e 
respectivo será imposta tuua multa igual a 2/3 do valm da •·c
l'ei·ida mCI'Cadoria, conforme a aralia(,'ão da Tarifa, ou, se a 
não Li ver, elo que f'ôr arbitrado por peritos, procctlcllllo-se na 
fó1·ma do CapiLUio 3.•, TiL 8. 0 p74l. 

Esta disposit::ãn comprchcnde o caso da verificação por meio 
!le busca, estando as mcrcatlori:Js acondicionadas com dolo, 
ou em falsos da cml.larcação, ou f'óra tio porão, ou em lugar 
occulto on suspeito de facilitm· o cxt•·a,·io, 011 em acto deste 
effectuar-sc. Na hypothe e, porém , de simples achada e veri
ficação de excesso por meio de busca, ou de ause11cia de fraude, 
ao Capitão será imposta a multa lle t[ne tJ'aLa o artigo seguin l l~ 
em favor do- empregados que procederem :í. mP- ma busca, 
observando-se em todos os casos as clisposições dos arts. 120 
e 7i>8. 

~ 2.• Exceptuão-se os volumes: Lo, <le amostras de pequeno 
valor; 2.• de mercador'i:ls cujos dir·eitos não exccdão de iOH; e 
neste caso, conforme ao respectivo InspectOJ', ou Aclministrador 
parecer justo, não te1·il lugar a imposição de pena algun1a. {37ií). 

Ar L. 422. Em caso de accrescimo ele volumes de mcrcatloL·ias 
não compJ·chcnditlas no manifesto, vcrHicado depois da eles
carga para a Alfandega na fórma ordinaria, Lera lugar a multa 
de 5,~000 até 100$000 por cada volume. Se o acerescimo se vc
rificar em mercadorias importada a granel , c não sujeilas a 
queb1•as, corno feJ'l'O, ferragens grossas, taboado, e outras se
melhantes, a multa sera ele 10 a 50 °/o do valor das me1·cadorias 
não manifestadas, ou accresciclas. Da importancia de qualquer 
das multas do p1·eseute artigo pertencerá duas terças partes ao 
empregado que houver verificado a dilferença na conferencia 
llo manisfesto, ou do despacho da mercadoria , quando isto possa 
ter lugar, e o restante á .Fazenda Nacional. \376). 

(37-l) Aviso ~ Alfandegada C?rte ~m 2 de Janeiro de 186~. (Boi.) 
E' necessarJO que a occultaçao SCJu dolosa( para ser punida na fórma 

da 2.• pat1e desse paragrapho. Aviso á A fauclega da Cõrte em 17 rle 
Março de !862. 

Aviso ao ~linislcrio dos Estrangeiros em 3 de Abril de 18G.2. {Boi.) 
Veja-se a nota ao art. 410. 
Ordem á Thesouraria de S. Pedro em o de Junho de 1863. 
Veja-se a Ordem <i Thesouraria do Maranhfio em 19 de Outubro de ISSl! 

so:m~ os casos em que podem ser applícadns as penas do arl. ·121 § J.•. 
VeJa-se o Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863 art. 4:i . 
A VISO a Alfandegu clu Cõrte em 3 de ~Im·ço de 18G.3 citado em a nota 

ao art. 413. 

{375) Aviso a Alfandcga da Côrte em 3 de Março ele tsos citado em a 
nota ao paragrapho anterior. 

São bem apprchend1çlas as mercadorias, quando o manifesto apres!m
tado nno puder aprove!tar a parte, tal se de,•cndo considerar o que fór 
feito depois çta d!lnunc•a! ou outra diligencin fiscal fundada no couhe
l'imento e scJCncm do elo o ou fraude , t en~1clo ou comnlC'ttldo. A viso a 
Alfandega da Corte em 27 de Fe1•erciro de IB.iS. 

(376) Veja-se o Al·iso a Alfanrlega da Córle em 11 de ~farço de 1SG2 ti-
lado em a nota ao art. W § J.o · ' 



· Arl. H3. :'ío caso tl:l difl'et·ença tlc volnm es sr.r li:l.l':l menos 
tios consta ntes do manil'csl.o, não provando o CapWio, ou McsLrr., 
a juizo do rnspccLo t· ela Alf":!IHlcga, ou Actministrador da i\Icsa 
de 1\endas, que o I'Olume, 011 volumes uão J'ot·ão embarcados, 
fJagará, a bcueficio do Empre:;rado que verificar na conferencia 
do manifesto, !lircitos em douro das mercadorias que dcveri:'io 
co nter os volumes niio descat·J·cgados, arbitrado o seu valor 
segun do as dcclat·áções do lllan!f'esto, c pelas qualidades .sHpc
l'iores, 011 por outros vo lumes tdcn ii cos do mesmo m:~ntfesto, 
qnarido as dcclat·açõcs relal.ivas aos não descarregados forem 
ÍIIC0111]11Ct:1S (3Tí). 

At·t. ft.2~ . .Nos gcneros importadqs a granel , que são por sua 
naLm·cza sujei Los a acct·escimo, ou diminuiçào, só Lerá lug3l' a 
mulla qnando a elitfcrcuça verificada fOr de mais de 1.0 °/o. 

Se a !lilfei'Cnça fth• para nten0s, qualquer· qne seja o seu 
qna.utwn, n;lo tet·á lugar a rnulla, com tanto que os direitos 
se tcnhão cobrado da qnalllillade manifestada (378). 

At·t. 425. Nos gene ros soltlveis, como gelo, sa l, c semelhan
tes, poderá o Tnspector ela All'anelcga, a requeri mcn to elo Ca
pit~1o, ou i\Ics-trc, no ::IC'IO da sua entrada na Alfandega, e me
diante. o exame c lotação do carreganwnto por peritos de sna 
escolha, eonceder um abatimento ate 7;; 0 /o no ge lo, c 2;; o/o no 
sa l c onti'OS de igua.J natureza. 

Art. 426. P~tla falta , on não apresentação do rol dos passa
geiros e sua bagagem iucot'!'Crá o Capitão, ou l\IcsLre na multa 
de 50S a Lé 2008 (379). 

~ Uni co. Na mesma pena in correrá senão apresent-ar no devido 
termo a lis ta elos seus sobrcsalcnLcs, além da de ficarem estes, 
em vit•turlc dessa falla, tlesdc logo sujeitos a dircil,os ele consumo. 

Art. '~27. Por carla difl'eren ça ele marca incot'I'CI'á o Cap itfio, 
ou i\lcsLrc ela emlJarcaç:io na multa de :JS aLe 28 em bencfieio 
do Empregado que a veriticar ua couf'erctH;ia elo manifesto (380) . 

A mult.a de &O por cento só cniJc na fóTmn elo n•·t. 4.~'1 , n que se reporta 
li ultima parte elo J.o elo a•·t. d,?l , qunntlo ns rnercatlurias süo imporlallas 
n gmncl, c nüo suj eitas a quebras. Ortlcm á Th esouraria de S. Pedro em 
·o 1.o ele Jtmho rlc 1SG:1 . · 

veja-se a OI'cl cm <i Thesournrin do Maranhilo em 18 ele Junho ele 1SG3. 
Vrja-se n Onle.m i\ Thcsourarin do ~laranll;io em lD ele Outu bro llc 

1863, citada em a nota no mt. 4:!1 § 1.o 
Veja-se o ·A l"iso c\ Atfandcga da GÔI'lc em .\'D de AI.Jril ele 18M. 

(3í'i) A \·iso ;i A.lfanrtega ela Corte em ·1 c! c Dezembro elo 1861 (llol.) 
Aviso á Alfamlcga dH Cckto em "o rir. Fevereiro ele IBG~ (Boi.\ 
Vejn-se n Ordem il Thcsourar ia Lln Mnrnnl~<io cn1 18 de Junho élc 1863. 
Ontem;\ Thesoüraria da llahia ent 7 tle Ou tubro ele 1863 (Din1·io Ofli-

cr:al n.o 238 de 1863.) 
Ordem ú Thcsouraria do Maranhão em 8 de Outubro ele 18G3 (D·im·io 

Offici al n.o 239 ele 1863.) 
Veja-se o Dcr.mto n.o 3~11 de 31 de Dcr.cmbro de 1~63 nrt. 55. 
O a.rt: •1:'3 admilte jlroJva da ausrnria ele l'r:ntt!e. Aviso· i\ Alf'andega da 

Curte em 10 de Abri ele 1865. (Di ario 0!/Lc-ial n.o 90 ele 1865 .} 

· (37~) 0s garrafões vasios siio cbnsidcraclos gen eros <í grnnel, um~ vez 
enc<uxotaelos , ou nconcll<'•onados e111 g•gos , ou restas . Ord em á Th eSOll
raria de Mato Grosso em 1-1 de Dezembro ((c 1863. 

( 3~9 ) Veja-se a Ordem ú Th esouraria tio ~Iaranhfto em IS tlc Junho de 
1863. 

(3BO) Embora seja e\Pvcr dos cmprngndos rnrnrrC'gados da conferencia 
dos manifestos a-;signalat· qua esquer tl·il·e"J·grnria s qu e enconlrem ent1·e 
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Art. 42!l. O;; n:n io;; de guert·n e u·nnsporles, qui· r nntiunnrs, 
quér e trnngeiro , deveraõ na ua entrada mauifcsta r á Alran
tl f'ga a carga que trouxerem , ou que nenhuma carga trnzcm, <.u 
bagagem de pas ngeiros, do m esmo modo <IU C ns Ciu.bar earües 
m ercantes i c se uão a entrcg:uem á di La Esta{·[to I< isca! ti
f:!lráõ sujCJLos aos mesm os cx:uncs c fi sca lisaç·ão que {ts do com-
1Hcrcio, pelo que cliz respeito á mencionada cat·ga; clc,·cmlo-sc 
de qualqurr acto em contrario clar pat·te á Autoridade su perior, 
para providencia•· como fõr comcuieuLc (381). 

Art . 429. A embarcação fica hypothccad:l á mnl!as por· este 
. ncf?ulamcnto impostas ao rc pcctiro Capitão, ou illeslrc, c não 
scra desembara<;:Hla para sahi t· elo porto s m preccllcr paga
Jneuto, ou depos ito de s ua in1pO.rLancia (382) . 

~ Un i co , Esta disposição é extensiva ao volume ou mercadoria 
so!Jrc que rcTS:ll' a multa , a qual não poderá ser despacllada, e 
ter sahilla :mte5 de seu crrecti\·o pagamento . 

Art. r.3o . A's llisposil:õcs do art. 421 ficão sujeitos totlos e 
quacsqucr vcLiculos de Lr:m. porte, ou animars com car ga que 
couduzircm de pai7.es estrangeiros mercadorias ele 11ualttuer qua
lid ade ]le ias f•·outciras tcnestrcs do !mperio; devendo os com
pclcnLes manifestos ser ap resentad os no PosLo, ou Rstaçfi.o mais 
vizinlla, e organisaclos na conform idade do a rt. 23 c segu intes 
do Regulamento n.o 2~8ti, de 29 de Setembro de 18im ou de 
'IU:tcsquct' outros Rcgul:uncutos, c instrurçõe c peciac que 
T~<H'a o futuro rurem expedidos, sob as pcuas commin:ula nos 
mesmos He~;ul alllentus, c Instrucc,:õcs espcciacs rclatiYas ás 
fi 'Oll tCir:tS tc rrCSLl'CS (383). 

os mesmos manircslos c as listas de descaJ·ga, nem por isso fira tolhida a 
ttd llllllisLraçáo SH(JCI"IOr ela Alrandr.ga de nprcciar com espírito r~cto c 
.tnclicioso o que possa ha ver ele rea l nas clitrercnças .encontradas, [Jill"a 
só im pôr pr.nas nos casos em que haJa completa chvergencm on re o 
.-olume m<mife. larlo c o drscarFegarlo, e nito naguclles em que essa di
YI'rgenria rôr de pouca consideraçiw, c na o induztr a suspeita de rraude, 
romo trora de letra,, ele. 
· Rerommenda-sr, pois, a attenr.fio do Chefe da Alfandcga para a con
fcc~:ão das rolhas ele descarga, dé cuja irreg1tlaridade podem pro> ir taes 
1lilfcrenças, procurando-se nesta parte executar o Rcgulumento com toda 
a bcnigniliauc quo fc\ r compnli,·el com os inl rosscs du Fazenda !\a
ciona 1. A vi so a AlftlliCiegu du Côrle em 20 de Agosto ele 18Ul. 

l'eja-sP u Cirr.ulnr r! e 17 de Feverei ro ele 18ú7. 
A multa por cliiJerença de marca deve ser imposta sem attenção ao 

numero de Yalumes salvo quando e tes se distinguirem por stgna('s 
dil ersos . Ordem iÍ Thcsonr:1ria de . Pedro em 4 de Fevere1ro dc"l853. 

os tran. portes da Armada \)odem conduzir gcneros ele commcrtio, 
prerrdendo permi ··[!o. C'ireo ar de li de Fr1·crciro de 1857 . 
. veja-se o ne•·reto n.o 3<17 de 31 de Dczçmbro de 1863 arL 57. 

NilO tem lugnr u multa, quando a cilncrcnça de marcas se cler em 
volumes tln mnoslt•ns , munireslaclus onglolJacl nmenlc, como é costume. 
Aviso a All"nnclegu tia Córtc em 16 tio SetemJ.n·o de 1862. (Diario o({i.cial 
u.• 10 de 1862.) 

13511 "cja-se o R<>gulamento que baixou com o Decreto n.o 3~1G ele 31 
de Dezembro ele 18G3 art. 31. 

{38~) Póclc-sc entregar il embarraç;.io. drrositnnrlo-sc a imporlnncia 
das mullas im postas. AVISO ao Milltslrrio llôs Estrangeiros em 20 de 
Dczcmuro de l86il (viario O{{i.tial u." 38 uc 1803.) 

(38.'3) Tns!J·urçõr.' P\pPilitlns P"la prrsidrnria rlr c;, P<'clro rm 93 rir Fe
n'rPi l'tl ciP 1MG0~ f[llP \ ·{lO õllltlf' ·as, 
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t\rü . ..\ 'H. A p;H' lc· penal do presente Capitul o relativa ~os 
CapiL;ies, ou Mes tres de embar cações sü pudera ter cxecuçilo 
depois da publicação do l[UC J'ó r r elativo ús obrigações dog 
Com manüanLcs tlos navios c aos se us manil'estos nos portos 
est rangeiros, ou lugares da sua pro cedeneia; cumprindo ao 
respectivo Consul, ARentc Consular, ou AutoriUade Brasileira 
advertir aos mesmos Commandantes de suas obri"'ações, o que 
certifi cará no manifesto, na l'órma, c soh as penas do art. 407. 

§ Unico. Emquanto, porém, não se rea lizar esta publicação 
regcráõ sobre es te objecto as disposiç.ões dos Regulamentos 
ac tualm cntc em víp:or. 

Art . 432. Os manifestos c certidões dns embn rcações que 
sahirem dos portos elo lmperio, seja qual for o seu destiJ~O , 
se t·ão organisados pelo .modo marcado uos nrts. 399 e segum
tes, e authc:nticados \)elo Inspector, ou Adminis trado r da com
petente Es~ação F.isca {384). 

§ f.o Es~es manifestos serão feiLes em dupli catn ú vista dos 
respectivos despachos, guias c con hecimento de carga , que lhes 
serão annex.ados, depois de numerados e I'Llbrica dos e de se 
fazer mençrto ue seu num ero no corpo do manifesto. Urna das 
vias será fechada e sellada com o sello ela Repart ição, c en
t regue ao respec tivo Capitão, ou Mestre: a outra ficará ar
chivada (385) . 

§ 2.o Nos mesmos man ifestos se fará men ção, em lu gar sepa~ 
ra do, tlas mercadorias estrange iras: i. 0

1 que forem r.eex.portadas, 
ou bnl tlcadas, ou de transito; 2.o que ja Livcrem pago os direitos 
ele consum o . 

Ar&. 433. As disposições elos ar tigos antecedentes compre
hcudcm as embarcações de cabo tagem, qua lquer que seja a 
sua proceelenciQ, ou des Lino, as qua es se t·üo obrigadas a ma
nifesta r sua carga, nos termos ·do prcseute Cap; tulo (386). 

(384) Estes manifestos <:leYem ser entregues pela Alfanclega aos Com
manclan tes das em barcações , recllaclos ou abertos, conforme a legislação 
elo paiz a que se destinar a embarcação. Orei em á Tllesouraria ele Santa 
Catharina em 20 ele Fevereiro de 186 1. 

Mandou-se cessar a pnltica el e serem remeLt iclos aos Agentes consu
lares elo Imperio copias elos el es pacilos e man ifes tos elos carregamentos 
lias embarca<;.õcs que se cl estinüo aos portos estra ngeiros; pratica inu
til ele que só provinha prejuizo ilquelles agentes . Circular ele 15 ele Abril 
de 1862. Aviso ao Ministerio el os Estra ngeiros em 6 de Maio elo mesmo 
anuo. (O Aviso estil no Boi.) 

(385) Não poelem os Capitães e n·lestres apresentar os man ifesto5 
abertos, nem a Alfanclega crea r uma terceira v1a destes. Orde m á Thc
souraria elo Espírito Saulo em s ele FevereiTo ele 186 1. 

(386J. As embarcações de cabotagem elevem compr chender em seus 
manifes tos as pipas cl1eias de agua salgada ou a i.JULicl as que levarem, 
úevenc!o ap resentar certificado ele as haverem desembarcado no porto 
a que t iverem siclo destinadas. Portaria ít extincta Mesa elo consulado 
ela Côrte em 14 ele Outubro ele 1850. 

os vapores ti a companhia Pem ambucana são obrigados á apresen
taçao ele manifestos. Orclem á Thesouraria ela Parahyba em 13 ele MaiO 
tl c 1856. 

Veja-se a Circular ele 23 ele Junho de 1836. 
Veja-se a nota ao art. <12'1. 
Veja-se o ,\vi so á pres icl cneia ri o Piauhy, e Ordem ii respectiva A lfan

tlcga em 1~ ele NrJYcmbro ( [~ 1861 , t\ccrcé\ (!C llllll\ lei provinciétl que su-
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~ 1.0 Os Cajlilàcs, ou )lcstr(' de lac:; na>iu ~u rc~pon an:b 
pelas infracçue~ rio pre ·cole Uegul J ill ento, fõJlta de mau ire ·to 
ou sua irregularidade, c diffcreru;as para mais, ou menos; c 
in corrcráõ ua multa de 20S até 10og, a arbítrio do rcspeetiro 
JuspecLOr, OU Ad!lliuisLrador, llCla falta OU ÍHCg-ularitladt: do 
wanifesto (387) . 

~ 2.0 Verificaria a ditrcrcuc;a para mais do manifes tado lcrú 
lugar a imposição da multa de as até 1G0')000 por c:Hla wlurne, 
ou mercadoria {388' . 

~ 3.0 ·A differença para menos do m:mifcst:ulo dará lu g:u· á 
imposição !.lt: uma mulla igual aos direitos de expurl:u;ão \:l!:l\1 • 

§ 4. 0 No caso, 11 0r éJH, tia~ dill'ereiH':lS scrc111 de marca., ou 
uc quali!.latlc de volumes, a multa scr'á ele 1H até 2S por cada 
uma ditferenca (390) . 

~-3.• Pelo ·que loca ás irregularidades comnh!llida jlclas 
Kuto.rid ades encarregada de authenticar o maoift:slos, o JSCr
var-se-ha o mesmo que se acha EIJspo ·to a r cspt:ito dos Agentes 
Consulares, sendo a mulla imtlO~la p!!lo )1 in i LI' O da Fazcnd:1 na 
Corte, c pelos lnspcctorcs das TIJese urarias 11as Províncias (3Hi). 

Art. ll3í . A di sposiç~io penal üo anic;o antcecdcntc nflo pre
judica as penas de conlrabaudo, c qu:~esq ucr oulr:Js em qu e 
Livcrem incorrido pelo fa c to de receberem em alto mar, ou 
em mares territoriae do Impel'io, mercadorias cslrangcir<JS, 
conLJ·a o disposto no pre cnlc Hcgulamcnlo. 

Art. 43:5 . Os manift!sLOs elas embarr:ac;ões tle cabotagem pro
redeo tes de porto onde uão houver Al famlcga, Mesa de Hendas, 
otL Colleetoria, ou na hypoLh csc de estar a Heparl.irão I•' iscal 
competente co ll ocatla a duas leguas de di taucia do referido 
porto, scr:lo authenticados por quahtuer Autoridade do lugar 
da sua partida_ 

Arl. thl6. Os Commandanles dos na\ io:s não r espondem pelo 
contcüdo dos volumes que tt·ouxercm {J!l2, . 

jcitou as embarcações que naYcgiio nos rios ela pro,·incia a aprPs<'n
Larem na Collectoria competente manifestos em dujJlicata, e a oul.ros 
onus. {Doi.) 

Veja-se a 01dem á Thesouraria da Parahyi.Ja em 21 de Ai.Jril de 1863, 
citada em a nola ao art. 398. 

{387) Ordem á Thesouraria do 1\io Grande do !\'orle em 20 ele Agosto 
ele l 86S. 

Veja-se o Decreto n .o 3217 de 31 ele Dezembro de 1863 ar!. 57. 

(388) Aviso J Alfandega tia Corte em 13 de Janeiro de 18G2. illoLl 
ASSJgnadu pelo Eru!Jregado a resperti\·a folha, nlio se póde pôr em 

rluriela a 1•alielade da elescru·ga. Portru·ia J Alfandega ela Cõrle em 18 de 
Abritdewa. -

Veja-se o J)ee~·cto n.o 3217 de 3lllc Dezembro de 1863 arts. 3'1 c 57. 
A Yiso 1\ Alfunclegu !.la Cõ!'tc em 3 tle .Mur~:o de 1805, citado em u nota 

ao urL. ,113. 

(389) \cju-se o Decreto n.o 3.217 ele 31 de Dezembro de 1863 arts. 5~, 
56 c 57. 

(300) ReYogado pelo Decreto n.n 3.217 ele 31 de DczemlJro de 1863, 
ar!. 75 . 

(30.1) o Inspcctor ela ThCSOl}rarin é compolonte para impõr multas por 
falta de legalisaçüo dos mun1fcstos. Ordem á Thesourana da BuiJiu t;JU 
16 de NOI'CIIlbro de 18G-1. 

(3!l1; Yrjfw-sc as notas ao il'l. 399 n.o G c paragrap lto unico, 



~ Uuio:.:o. Exceptn[io-sc: 
1." Os cascos, cujo liquido for substiluitlo por on,Lro tlifl'e

rcute do manil'esLallo, por agua commum, ou salga~da, ou por 
outro qualquer olJjccto sem ralor. 

2. 0 Os volumes que apresentarem indícios ue · arrombamenLo, 
ou abertm·a. 

3.• Os volumes ele peso, on dimensões menores do que os 
manifestados, ou constantes d!!l conhecimcnLo da carga. 

CA.l'lTULO VII. 

DA .DESC.H\GA, E E:'\TIL\DA DOS Y0LU~IES DE MEUCAD01\HS. 

At·~. 437. A descarga de tfnalquer naYio qu e tenha cbdo cu
tradu por inteiro poderá Ler colllcço logo depois da visita da 
cn Lr a da (3\13). 

Art. ~31:!. O serviço das descargas será feito por distl'ibuic;ão 
regu·lar, segundo a data elas entradas das embarcações, e !)a 

extensão que o local, e o uumet·o effectivo dos Ofliciaes dis
poníveis o pcrmitLi'l'em. Esl.a e;;c:1la só poderit ser alterada: 

1.• Nos casos de urgente n ecessidade relath•a á segurança da 
embarcação, ou das wcreadorias, 

2. 0 Quando a carga for de mercadorias qne pelo seu pequeno 
volume e grande valor são (!c fac i I cxLravio. 

3.0 Em favor dos paquetes de vapor ele liullas regulares (3\J~). 

(3D3) Não ha obrigaçilo de dar-se entrada por inte iro ao carregamento 
de um navio, pot· niio LTazer o respoativo manifesto clirecçfl.o paru outTo 
votto. Aviso á All'andcga da Curte em 29 de Janeiro rlc 18ii8. 

Aviso a All'anctega ela Côrte em 10 ele Fevereiro ele 1864 .{Dül·rio OfTicial 
n.q ,18 ele 186,!.) 

{394) Quaesquer que sejão as isenções e regalias concedidas ás barcas 
ele vapor da Companhia, eqtitparancto-as ao~ navios de guerra, por 
nen huma clellas, pelo que toca à carga e bagagem dos passageiros, 
estlio fóra do alcunce da ins pecção e fiscalisaçiio das AIJ'andcgas: e 
assim, os generos e mercadorias que n as Tcfericlas barcas se importa
rem e exportarem sem precedencia elos ctespachos necessarios e paga
lllP.nto dos direitos que deverem, são sujellas ao procedimento ctecte
t.ado para o cx·travio e contrabando. Ordem á Tllesouraria ele S. Peliro 
em 30 de Outubro de 1850. . 

Sobre pueferencia nas descargas dos navios, veja~se a Portaria li Al
fanelega ela Côrte em 12 de outubJ'O ele l8o2. 

Os paquetes a vapor de linhas re~ulares têm preferencia nas descar
gas. Neste caso estüo os ela linha ae Santos. Ordem á Thesouraria ele 
S. Paulo em 18 de Dezem bro de 1860. (Boi.) . 

Sobre a elesgarga, depois elas 6 horas da tarde, dos vapores el e Sou
Utampton e Bordcaux, veja-se a Ordem <í Tbesouraria ele Pernambuco 
em 10 de Janeiro de 1865. (Dia?·io Ofl!cial n.~ 15 de 1865.) J 

Concedeu-se á companhia Anglo-Sul-Americana os mesmos favores 
de<que, para sua prompta descat·ga, com prel'erencia ~ GJUaesquer ou~ros 
nav10s, goüio na tmpemo os paquetes a vapor elas hnhas ele Southam
pton e Borcleaux. A~iso ao Ministcrio ela AgricnltuFa em 10 de 1\Itu·ço de 
lSGõ. (Di(wio O/Ticiat u.o nele 1865.) 
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Art. no. rriucipiada a descarga de um navio, continuará esta 
todos os dias sem interrupção até sua conclusão, sa lrus os 
casos de força maior, ou de dispensa da respct:Livo Jnspectur, 
ou Administrador, a qual pod~rá ser unicamente dada por mo-
tivos j LISLOS. • 

~ üilico. A embarcação que não qui;~;cr, ou deixar rlc dar des
carga em algum dia sem dispcusa, ou por motivo não justi
Jicado, perderá a pt·el'ercncia rtuc lhe é :pranLida conforme 
a data de sua entrada, c_scrá collocada uo ulttmo lugar da escala ." 

Art. 440. A descarga, OtL baldeação só poderá set· feita 
11a presença do Ollicial , ou l~ mpregado que l'ór designado 
}w.ra este set·viç.o, á "ista de ordem, ou licença rio Chefe da 
competente R.epat·ti~:ão, sob :~s penas do art. 3\l!í , além da 
]let·da d:ts mercadorias que desembarcarem, ou forem b;(l
d c a das (J\11S) • 

Art. t~H. A descarga nas pontes, cács, c dócas dc,·cr{t priu
cipiar á hora marcacla pelo art. 202 ~ 1.0 p<tra os trabalhos 
das Capatazias. A que se !i;~;ct· a bordo das embarcações, ou 
poderá Ler começo ao romper do dia, ou quando a claritlade 
t>ermitta a facil verilicaçãu dos volumes, scLts uumcros, u)arcas, 
c contramarcas. 

Art. 4'i2. O Commandante da embarcação, c o Oliicial, ou 
Empreçallo da Alfaudega f'at·ão em c:ula dia de dcscat·ga, em 
scparauo, c cada um de per si, uma relação <las mercadorias 
que se descal'l'cgarcm, em que mencionaráõ a qualidade do 
volume, seu numero, ma1·cas c contramarcas; e, se forem 
mct·cadorias a granel, sua qualidade c quanLi(lade (39(i). 

§ 1.0 No fim üa desca rga clial'ia, depois de conferidas, da
tadas c assignadas ambas as relações, as trocat·áõ entre si, 
ficando a que fõr feita [>elo Oillcial d.e Descat·ga em poclcr do 
Commandante, c a deste em poder daquelle. 

§ 2. 0 A I'elaç:io que na fót·ma do pa1'agrapho antecedente per
tence ao Capitão organisar, em todos os casos em ctue este, pot· 
ignorar a lingua vernacula, ou por uutt·a qi.talqncr razão seme
lhante, a não puller formular, será subs tituída por uma 2.• via 
do Olficial ou Empregado encarregado da descarga, assignada c 
entregue na fónna dos t•eferirlos paragraphos. 

§ 3.0 Se a descarga se elfcctuar nas pontes, cáes, ou !locas 
das AlfandcfíaS, ou dos entrepostos, de[>OSitos, ou annazens, c 
trapiches allanclegados, o Administrador das Capatazias, ou dos 
depositos, ou seus prepostos conf'eriráõ as relações com o seu 
livro, ou cadcmo, c Igualmente as assignaráõ. 

A disposição elo art. 438 n.o a é extensil'll ás embarcações e trans!Jortes 
da marinha militur da Republicu elo Perú. Regulumcuto n.o 3216 ele 31 
de Dezembro de 18U3, art. 31 parawupho unico. 

vijja-se o Aviso á Al(andega da c01·te em •1 de Abril de 1863 (Diario 
Offlcial n.o 107 de 1863), que 1nandotG alUvia1· a m11lta imposta a wn 
capitão ele navio, qtGe desccn'I'Cgou de menos uns volumes, por se pro
var qcw estes (f!rào desnMmbmdos como bugage1n de wn pa.ssageiro a 
q1tcm pertcnctao . 

(395) Aviso ít Alfundega da Côrte :em 14 de Novembro de 1863. (Diario 
OfT!cia.l n." 268 de 1863. ) 

(396) Nüo so pócle pôr em duvida a vnlirlade da descarga desde que a 
respecli1•a folha esliver assignada pelo Empregado competente, embora 
não o esteja pelo CapitftO. Portuia á Alfundcga clR Curte em 18 de Abril 
de 1863. · 



§ 4.• O Jl~\)C\ em rxuc cst~s rclnçõcs deYem ser foilas sorit 
ro,:necillo pela Alfandega, ou Mesa de Rendas, e tirall.o de livro 
de t~lão. 

§ 1J .o Se a deseaqp se verificar 110r meio de lanchas, falüas, 
ou outras embarcaçoes proprias des te serviço, no acto da en
trada na ponte, cites da Alf'andeg·a, armazeus, entreposto, ou 
tl'apiche alfandegado, os respec Livos Aclministraüores das ~a
patazias, do entreposto, ou do trapiche alfandeaado, ou seus 
]ll'Cj)OSLOS verilicaraõ do mesmO 1110clO a verdade aa relação (j'UC 
o OHicial de Descarga apresentar. 

3 ü.• Os OJficiaes de Descarga terão o m~ior cuidado na vc
rilica<;>ão dos numeros, marcas, e eontramarcas dos volumes, 
da quanti<la<.ie das mercadórins a gr~nel ; c ]lO!' cada diffcrença 
t(ne se verificar pagaráõ uma multa de 1,~000 até 4$000 a al'bilrio 
do Inspector (3\17). 

§ 7.• Os volumes, ou mercadorias descarregadas serão acom
panhadas pelos Officiaes de Descarga até a sua entrada, ou 
recebimento no armazcm, ou lu ga r para que forem destinados, 
ou escoltados por pra~as da l'orr;a madtim!l, ou dos Guardas, 
quando o r es pcctiYo Chefe jul gar conveniente aos interesses 
da l<azcnda Nacional, ou ao serviço d:1 Repartição. 

§ 8.• Os Ofliciaes uomeados para clesc:lrga de um navio serão 
oiáriamente substituídos. Os que nào se api·esentarcm para fazer 
este serviço sem moti\'o justificado, ou desa mpararem os vo
lumes, ou fazendas sob sua guarda serão expulsos do ser;viço, 
c do lugar que exercerem (3\JB) . 

Art. !143. A descarrra deverá principi:~r pela bagagem dos 
passageiros, pelos volumes pequenos, ou de amostl·as e miu
dezas, que estiverem mais a mão, e que em razão do seu ta
manho são de facil extravio, e pelas mercadorias avariadas que 
precisarem de beneficio, guarda ela a disposição do !lrt. 404; 
proscguindo de maneira que não h:~ja confusão a bordo, nem 
sobre as pontes, no que o Ghefe da competente secção applicará 
todo o cuidado. 

Art. 411. O Otlicial de Descarga não poderá receber üe borcTo 
volum e al gum arromlwdo, ou aberto, ou que pareça havei- o 
sido, sem l\:lr parte ao Chefe da competcnt\) Secção, e ter para 
isso ordem dell e. Se no acto da entrada para a Alfandega algum 
apparece1· _!lesse estado, se entcncl~1·á ter sido praticado durante 
a conducçao de bo1·do para a Altand cga o arrombamento · ou 
abertura, e o extravio que se achar feito. ' 
· § 1.• Esta disposição fir-a extensiva ás mercadorias inflamma
veis e semelhantes (art. 204) . 

§ 2.• O Otfi.cial de Descarga, ou Guarda, que conduzir os 
volum es acima referidos, além da pena do art. 204 ~ 4.•, será 
expulso do emprego, e pagará o e-x travio que se ve1·ilkar com 
os respectivos direitos de consumo; sendo remcttido ao Juiz 
competente, a fim de ser processado e punido na fórma da Lei. 

Art. 44l> . Quando apparcccr a bord.o alg.um volume no es
tado indicado no art. 444, á visLa da parte que fõr dada pelo 

{397) Es{a multa niio entra na distribuiçii.o pelos. Empregados. Aviso 
a Alfandega ela Côrto em 9 etc Agosto ele 186.2 citado em a nota ao art. 120. 

(398) Na Al(d.ndegct ela Curte s1i.o designados clüwiam.ente de"vesp e?'a 
os Offtc·iaes 11·ara a desca:rr;ct ela cO?·ne secca .. ,!•viso <Í m esma em l , o ((c 
J 11nfio de 18(i3. (Dia rio Ollicial n.o 159 d1J 1863.) 

Vcjn-se o u~rrctn n. 391'7 !I C' 31 r! c J) 0ZC'IlliH·o rl c lBG3 :\TI. 6 . 
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Ollicial de nescnrg:l, o Chef,· da competente Secçcão, acom
panharlo do Guar!la-;\lÚr c <.le urn Conf'c1·entc se dit•igirá :.1 
JJOrdo, ou ao Juga1· em que se achai' o mesmo volum e, c pro
cedera ao competente exame em IH'csença do Comm:llHiantc 
ila cmb:11'Cação: c, depois el e laHar o tcrlll O, ou auto elo re
su ltado do exame, fara conduzir o~ volumes para a AIJandcga, 
ou )!c. a de Rendas. 

Art. 11-46. O Ollicial, ou Guarda condnclot·, quando a descarga 
fô1· feita pot· meio de embarcações de trausportc c trafego do 
porto, ou em cscalcrcs, scgui1·á com o 1Ja1·co em dircilul':t para 
-o luga r do desembarque que lhe hou,·ct· marcado .o Chcl'c da 
compc t(}nl.c Secção; o ~1ue assim o u:lo fizer sr;rá suspenso 
por dous mczes, c paga1·a os damnus resultantes do desvio que 
für verificado. 

~ Unico . O Gu:wda-~t[Ór p1·estará escolta para a conducção 
das mercadm·ias dcscal'l'cgaclas, em todos o casos em que lhe 
ftil' requisitado, ou Ol'deuatlo . 

Art . 4~7. 03 Gu:'lrdas que es tirei em des ta cados a bordo de 
C]'II:Jiqucr nr.vio em descarg-a Lomaraü nota llc todos os vo
lum es, ou mcrcatlorias que tl cll c sah ircm, c o commun ica
ráõ diariamente :10 Chefe tla 1.n Secção po t· intcrmcdio elo 
Guarda-Mó r. 

Art . 4iS. Nen huma b:Jt'ca sa,'eil·o, ou outra qualquer embar
cação, excepto as lanchas elos [HOprios navios, será cmpl'egatla 
11a tlescarga de mcrc:Hlo1·ias sem qu e tenha previamente sido 
nr• tu catla, c tanto 11a prõn, como na póp:J t1·aga 111:\I'C:Jdo, pelo 
espaço qttc mergu lha quando recclJcm ca rga, o IH1me1·o co t·
TespondeuLe tle qtvntacs; de modo que se conheça approxi
matl:wwnLc, pela parte mergulh:Jda, o peso e quanLid:Jde de 
rn cJ·catlol'i:t que tiver a bol'llo. A fisealisat;<io deste :Jrtigo per
tence cumulativamente :10 Guarda-i\[Ól', c ao Chefe da 1.a 
Seerão. 

~ i:Jnico. A inf1·acção desta disposição será punida com a 
mÚlt:J tlc 20,~000 até 2008000 pela qu:Jl será rcsponsavcl o dono 
ela cmlJarcação não arque::~!Ia. 

Art . 449. O Comrn:Jnd:Jntc da cmb::~ rc::~ção deverá estar prr, 
sente nas pontes, por si, ou por seu preposto, ao desembm·quc, 
on descarga das mcrcadori:Js, a fim de indicar qu:Jcs são as Yet·
dadciras marcas, nu meros e signacs com que devem ser recebi
das, e ser dcspachad:1s, conferir a relação de que trata o art. 442-
e assistir :1 quaesq uer termos que scjào neecssarios sobre o cs
'taclo dos volumes, arrombam ento, ava rias, etc. O que ::~ssi m não 
assistir por si, ou por seu prepos to, não poderá depois reclamar 
cous:J algum::~ a e te respeito. 

Art. 450. 1\.S mercadorias dcscmTegadas n:Js pontes c cáes da 
Alf'andega, depositas, cntl'epostos e tmpiches :Jifandegaclos, depois 
de tom::~das :1 rol as mat·c::~s, numeros c quantidades de volumes, 
c. de se l an~.arem uestes, com tinta difl'ei'Cllle da dos nurneros c 
mai'C:Js, o ilia, rnez c anuo da CllLrada, e se passar um traço da 
mesma tinta sobre :JS marcas c nun,e1·os inuteis, serão reco lhidos 
impreterivelmente aos :.mnazens da mesma Alfandega no mesmo 
dia do desembarque. 

§ 1.• O assento do dia, me1. c anno de que tra ta este artigo 
poderá ser l:Jn~ado em um rotulo, _que será p_reg:Jdo no YO lm!Je. 

§ 2. o Se porem os :Jnnazens ÇS!IVerem cheiOs, as mcrend9nas, 
·on serão logo oesp::~ chndas, ou u·ao par :J annazens, ou trapJChcs 
alfandegados pa1':.t esse fim especia lmente des tinados, m::~s não 
para os tios proprios donos. Exccptuão-sc: 1.•, os gencros in
Jl::~mmaveis c scmrl h ~ntrs; 2.•, as mercadorias iscnt:1s de direitos; 
3. •, os volumes de grandes climcnsõcs c peso, c de diminuto valor; 
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~- -~.os const:uHes d:) Tabella n.o 7, os qnaes sct·ão logo despa
chados sobre agu~1, quando não haja deposito J!l'Opt·io, g·uarclaJl
do-sc a este respeito os Regulamentos pol iciaes . 

Art: 4iH. As jaias de ouro, prata e pedra,~ preciosas serüo 
.deposttadas em casa f-orte (31>9) . 

Art. 452. A polvora, e munições de gue!'l'a serfto dcscancgatlas 
llat'a os eomretentes tlepos itos no prazo de tres dias, contados 
do em que clwgar a embarcação qu e as tivet· conduzido. 

Art. 45,3. Aos clonos, ou eonsignntarios dos ~cncros inflam
mavcis c semelhantes, ele qualquer natnre;r.a, c das mercadorias 
(~ onstantes da 'fabella n. o 7, que as despacharem a borclo, ou 
s obre agua, cGnceder-se-ba a espera de 4 mczes para o pagamento 
dos dirci.tos de consumo, sob caução sutlkiellte, ou letras de 
<:o mmercio, gat·an tidas na fôrma llo a1·t. 586, as quaes gozal'áõ 
<los mesmos privilcll'ios c acçôes, que comtletirem .aos assignados, 
e outt·os tí tulos de nividas da Fazenda Publica (400) . 

Art . 454. No caso de se vel'iftcar que algum volume se acha 
a rrombado, com indicios de arrombamento, ou de avaria, ou 
t[ue a mercadoria, se não for logo l.Jeneficiacla, necessariamente 
se auuin:u-á, ou inutilis:::rú, ou que se acha a!Tuinada, ou inuti
iisada , o OJ!Icial da descarga, ou o Admin istrador das Capatazias 
parLicipárá inunetliatamenr.e ao .Chefe da 1.• Secção, e este :ro 
l'espectivo Chefe da nerartição, que fará in~imnr o 'seu dono, ou 
consigna tario, se fór connecidú, e o Capitão, ou l\1es~re da em
barcação, pat•a requererem o que fór conveniente: ordenando, 
no caso de demora, ou de nã.o comparece r no prazo q.ue lhe fõr 
nú1rcado, que ú sua revelia se proceda ao competente exame, de 
fJUe se lavrará termo ; o que verificado manrlarú benelicial-::~, Ott 
vencle l- a em hasta publica por conta de rJu em perLencet·. como 
abandonada, nos LeTmos do art. 301. ' 

§ i.• Se a mcrcaàoria estiver a;Tuinada, ou em cs t:Hlo c!e 
conup rã o proceder-se-h a nos Lermos do a !'L. i:i37. s 2.• Se o voiume, ou mercadoria vier consignada á onlem, 
ou o seu dono, ou consignatario não fol' conheci<io, procetler-sc
ha do mesmo modo ; precedendo Lo ela via annuncios pelos pc
riodicos el e maior circulação, se o seu esLado o pcrmitLir. 

Ar t. 4/íii . Na occasião da descarga elos cascos com líquidos 
se procctle i'á á sua medição, presente o respectivo Capitão, on 
Mes tre da embarcação; e, sendo COJ!hecillo, perant.e seu dono, 
ou consigna ta rio; c do qu e se verincar se lavrarú Lermo em 
I ivro proprio. 

Art .. 456. Em qualquer dos casos de exame de q_ue tratão os 
a r~igos anteccd'entes, se farão nos lil'l'os de entradas os compe
tentes assentos para a todo o tempo constar . 

Art. 4i>7. Finda a descarga, e logo que o Ca\JiLão, ou Mestre do 
nnvio Li vet· mandado faz er a limpeza in1.e1·ior c este, proceder-se-

(3~0) As perolas são co ns iderudas joius. ontem ;í Thesou raria liO i\lH-
ranh tiO em 2ü de NoYembro de 18•!5. · 

O que se devo entender por j oias, vasos, c utcnsis lle ouro e prat a? 
Orei em li Thesouraria da Bal1ia em 31 de Outubro ele 181.2 . · · 

(·100) Para i.l força real do alcohol, a Um lle pagar-se os di reitos ele con 
llumo das IJ ebidils espmtuosas,. dei'O rcgulnr interinamente .a labella 
a nncxa ús lnstl'liCÇões elo El cl (J ôut,ubro de 1858, emquanto na o se ob
l,iverem os instrumentos pree1sos pa'ra os calcul as slenomctneos, se
p;un rllil 0 systema ar.lnpt~do pe l ~ nova tarifa. Ordem ú Thesou1·aria-de 
I'craamlJuco em 23 de Setembro cte l8G•l. (Dim·io 0[/icútln.o :<20 de,!S6L 

21 
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ha, intlcpcntlenlc tlc quaesquer ditl'ercnça , á ri:;it::t e busca, que 
só lhe será faita quando o lenha limpo e despachado, salvo o caso 
previsto pelo art. 381. 
. § i.• Exceptuão-se des~a regra: 1.•, os Paquet.es a Vapor de 

lmbas regulares, que scr·ao reputados em fra nquw, e como Laes 
poderão ser visilatlos, conservando a bordo a car·ga destinada 
para outros portos de sua escala, e seus sobr·esaleutes; 2. 0 , as 
embarcações de que trata o art. 3U (4011. 

§ 2. • Esta busca será feita pelo Guarda-:IIór, Otliciacs e 
Guardas, de que deve ir acompanhado; procedendo-se nella com 
todo o escrupulo, e procurando-se descobrir qua lquer esconclrijo 
qne possa haver no navio. O Capitão ser à obrigado a fazer 
abrir todas as portas, armarios, g:wetas, ou caixas, e não as 
abrindo poderão ser aJ'I'ombadas, p:ll'a que se veja o tlue contém; 
e achando-se quaesquer objectos sujeitos a direitos serão appre
hendidos e conduzidos para a Repar tição competente, a fim de 
proceder-se na fó~·ma do TiL. 8. •; lavrando-se de tu rio o compe
tente termo . 

Al't. 458. A descarga das embarcações empregadas no com
mercio c navegação de cabotagem scra feita no lugar designado 
pelo Chefe da Repartição, com assistencia de um Emp regado a 
quem fõ t· distriburdo este ser viço, do mesmo modo que li ca regu
lado para o das embarcações estrangeiras (402) . 

§ 1 .• A dos volum es1 ou mcrcado•·ias reexportadas, c a dos 
líquidos alcoholicos Lera lugar do mesmo modo que neste Regu
lamento se requer para os gcncros importaclos do tcrrito r io 
estrangeiro. 

§ 2.• Concluída a descarga de all(uma destas embarcações, 
visitada na fórma do art. 457, e conferido o seu manifesto com as 
listas da descarga, na fórma do Capitulo X deste Titulo, ao 
Capitão, ou Mestre se passará certidão dos volumes, ou quan ti
dade dos generos ou mercadorias que tiver descarregado, a fim 
de que este na Estação Fiscal do porto de sua procedencia justi-
fique o seu legitimo destino. · 

CAPITULO VIU. 

DA DAGAGEAl DO S PASSAGEIROS, E DAS ADIOSTRAS. 

Art. 459. Repular-se-ha bagagem: 1. 0 , o fato usado; 2. •, os 
instrumentos, e arLi{?OS do serviço e uso diario, ou da profissão 
dos passageiros, Olliciaes, e equipagem das embarcações; 3. 0 , os 

(401) Veja-se a nota ao art. 438 n .o 3.• 
A disposição do art. 457 § L• do Regulamento é e:densiva ás embar

cações de transporte da marinha militar da Republica do Perú. Reg. n.o 
3216 de 31 de Dezembro de 1863 art. 31 § unico. 

(402) Modificado pelas Tnsh·uccões de 10 de Novembro de 1863. Cir
cular da mesma da ta. (Annexas .; 

Aviso a Alfandega ela Córte em 14 ele Novembro de 1863 citado em a 
nota ao arl. 44.0. 

Veja-se o Decreto n.o 821'1 de 31 de Dezembro de 1863 art. 31 § 4.<• 
Por maneira nenhuma se deve demorar a descarga elas embarcações 

de cabotagem, preferindo-se este serviço ã qualquer outro. Portaria á 
Pxtincta Mesa do consulado ela Cô11e em 12 ele Abril de 1837. 
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b a!Jús, C<\i xas, malas, saccos e outros semclhautes envollorios, 
que encerrarem, ou cont.ive rem os objcctos mencionados neste 
artigo (403) . 

Art. 460. Além tios obj ec tos refe ridos no artigo precedente, 
se rão especia lmente reput ados bagagem do passageiro colono 
que vier esta belece1·-se no Imperio: 1. o, as barras, catres, e camas 
ordinarias, ou conununs, que estiverem em relação ás posses c 
posição do colono a que pertence1·em; 2. o, a louça usada e ordi· 
narii1; 3. ",os in st i'Urn cntos a1·atori0'3, ou el e sua prol.issão; 4. 0 , gs 
t.ras tcs de qualquer especie, c objectos usados, com t:wto que o 
seu numero c quantitlade não exceda do que for indispensavel 
para o uso do colono e de sua familia; iJ. ", uma espinga 1·da de 
ca~~a para cada colono adul to (404). 

Art. 461 . Na occasião da vis ita da entrada, o Gua rda- Mór, 
ou quem suas vezes fi?,er distribuirá pelos passageiros cartões 
numerados qu e determinaráõ soa precedencia no exame ele suas 
bagagens, e lh es designará , conrorme a ordem que tiver recebido 
do seu Chefe, o clia e ho1·a em que o rcfericlo exame dever á. 
começar. 

:\r i:'. 462. Descal'l'egada a bagag-em dos passageiros, será re eo
lhHia a um armazem especial, e ahi acondic ionada , e nrrumado~ 
em sepa rado os Yolum es de cada um, conforme o seu rotulo, e 
de modo que facilmenLe se dcscubrão na hora do seu exame (40ti). 

Art. 463 . O IuspecLor da Alfauuega, ou o Administ.rador da 
lllesa de Rendas, logo que lh e fo rem presentes as declarações , 
ou l' e l<~ ções ele ha ga:_.;em de cada u m passag·eil.'o, as rubri ca rá, 
c distribuirá por um ou mais Conferentes para procederem ao 
compe tente exame c verificação, guardada a disposição do 
ar L. 153 (406; . 

§ Un ico . O Conferente, o u Conferentes cleveráõ ser acompa 
nhados de um ou mais Empregados , ou Guard as, c dos ope
rarias e serv entes das Capatazias, que forem neccssa ri os para o 
~;crviço a seu carn·o (407). 

Art. 46~ . Na hora m ar ca da o Co nferente mand ará dar .in
gresso no r espectivo anuazem a cada um passageiro pm· sua 
vez, e conform e a ordem numericn do cartão que apresentar 
e em sua presença, e elos ·E mpregados que o coadjuvarem, in
di ca dos pelo passagei 1·o os vo!un!es _que lh e perten cerem, e 
a bertos, o Coufcrcnte procede m, a vtsLa das referidas decla-

(403) Os pa~sageiros snr iio em todo o caso adm iLlidos, no acto da con
ferencia , a fazer eloclaraçJo verbal ou por escripto elos o!Jjectos, que 
t~~~:~e~·e3n;t J~b~~~~t~~ ~~~ ~~g3 t~ifa~-;_n, sujeitos li direitos. Decreto n ." 

(~0-1) Veja-se o Dcr.r eto n.o 321'7 de 31 ele Dezembr.o ele 18G3 urt . 38. 
Veja-se a Ordem á Thesoururia de Santa cath arina em :.JG de Novembro 

de 1863 . (Diario O(ficia ln .u 279 elo 1863.) 

(405) Veja-se o Decreto n.o 3 : 17 de 31 ele Dezembro ele 18G3 art. 39. 

(>toa) Veja-se o ·Decreto n.o 3433 ele 5 el e Abril, c Inslr\lcções de 8 de 
Junho ~te 1855 . (Annexas.) 

(407) Devem-se exig ir as nolns para o despacho e veriflcaçi1o do con
teticlo no3 volumes dos objectos tio uso domestico elos consules e 
Agentes consu lni'ElS , pois qne ell es nao gozão das regalias elos diplo
mat.ns, na fórma elos §§ 7 .u c s.o elo art. G12 . Ordem á Tl!esourariac 
Aviso ao l'~·esiden le de Santu Catharinu em 1G e 22 de Abr il de 186:: , 
Aviso ao Ministcrio rlos Es lrnn geiros em 18 1le Ahril ele 1 ~6 1 . (Ordem 'I 
rhrsouraria ch IJ'tli i o cn' n d e :' 'Ot'cmbro d1• IR-16.) 
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raçoc~. ou rela~·õt·~, a r·ompclcnte l t:!ilir:ll;âo c c~a!DC, c ""
parando o que l'úr sujeito a direito·, para se proceder !lcpob 
ao seu despacho em a c to successivo, o entregará acom \lanhado 
de uma guia ao .<\clmini~Lrador das Capatazias, ou a a gum de 
seus prepostos pura esse fi m especialmen te antorisado, para o 
faz er recolher ao eosupeLente arns:n.cm. l'cito o que, a Jlart e 
n::io sujrita a direitos crá incontinen te en tregue ao passageiro , 
c s.el'á franca sabida r4081 . 

. \t' t. 41ii:i . Os ohjecto , ou mercadorias sujeitas a direitos, que, 
ua fórm:1 dos arts. 4ií\l e 4ü0, nflo constituem bagagelll de pas
sage iro, c que pelos Cunfere:~tes no seu rxamc c ve ri fica~ão 
fon'IIJ cnc:unLracl:ls, serão desp achadas, e pag·aráõ simpl esment e 
direitos de constnuo, se til'crcm sido manifes tadas pelo passa
geiro ua occasiflo, c pelo modo marc;ulo no art. 410 (!i09). 

~ i.• :>lo caso, porém, tlc terem sido omittidas no competente 
rol ou dcclara~.::·to . como o exige o art. 4l0, ficas·áô sujeitas. 
além dos direitos que den~rcm, á mulla equivalente á iuspor
t.ancia destes, em beneficio do Co!lfcrenlc que as verificar ou 
d1•seobr ir (~10) _ 

~ 2.• Se os referidos objcctos, ou mct·eadorias forem encou
lt·adas ens fundos falsos, além da pena de perda das mesmas 
mercadoria , que serão apprehcndida , inconcrá o Jlassagciro na 
multa cquiralentc a ~/3 elo seu valOl' (111) . 

~ 3.• Se os o!Jjectos encon trados em funil os falsos forem carta~. 
lanar-sc-ha auto de sua achada, o rrnal será enviado á Rep:u·
tiçflo compctenLc para proceder na fórma do seu Regimento; 
se, po rém, forem nutas, ou papeis <l.c crctliLo falsos, suspcu
dcn<Lo-sc logo o exame, se cla ra immctliaL;lmentc parLe ú .\u
toridadc competente para proceder na fórma da Lei. 

§ 4.• Xo caso de serem na conferencia encont t·acl:ts merca
dorias, cujo despacho l'ôr ]wohibilto, proceder-se-lia na fórma 
dos arts . 617 e !:>18 • 

. \rL. 466. Os volumes pertencentes a pas :~geiros, que exclu
sivamenLe contiverem mercadorias, ou ohjecLOs de commcrcio, 
devcráõ ser ano lados uo manil'esLo da cm La rca~~ão ; c se o não 
forem, o passage;iro a quem esta inf'racção, ou culpa fôr im
putada li c:trá sujeito á multa do art. t.33 § 2.•, ainda que tacs 
H>l•tme · cstrjão i!tcluido~ na li ta da bagagem ~412. 

(· l 'S) Yeja-sc o Decreto u.o 3.:?li lle 31 de Dezensbro de 1863 art. 38§ \l• 

!O<J Re,·ogado prlo Dccrr lo n.u 3~J; de 31 de Dezembro de 1663 art.:;í. 

llO) Ycja-sc a Ordem <i Thesouraria dr S. Pedro em 5 de Junho de 
J8G3, que lambem se refere aos§§ 1.• e 2.o do art. 465. 

A riso it Alfauclcgu ela Ctlrlc em 18 ele Junho <lo 1863. (Diario O{ftcial 
n.o IG!J ele 1863 .) 

Yejn--se o A n sn á .Aifnnclega da Côrre em ,1 de Dezembro de 1663. 
'Dim·io Oflicial n.o ~91 de 1863.) 

Veja-se a Ordem <i Thcso11raria da Bnhia em 12 ele Agoslo de 18&1 d
lada em a nota ao art. 38 tio Dccrrto de :n de Dezembro de 1863 . 

. \ mtsllu de que trata o ali. -lG;; 5 1.• deixou de snb istir por forca dt> 
art. ; .5 rio Derreto n.o 3:!17 rlc 3l de Dezembro llc tSG3 . .\viso á .\lfandegu 
da cõrle em 17 ele Dczesuhro elo 1801. 

·I li ) .I vi tiO <I A tl'nuclcga ela Côrlc em 21 llc outubro de ts63. (Dia rio 
01/icialn.• ::!::>3 ele 1863.) 

ll~' Yeja-sr o A ,.i ·o ;i \Jt:swlr;.,a 11<1 t•irle em 1 <lc Dctcrnt>ro de IfS:J. 
JJiariu Ofliriul n.• :?!11 rlc l~f>:l. 
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.\ri . .16í. :erá disp~:us;tda ue cx:uue a ba::a;:clll: J.o, do~ 
Chefe das Missões Uiplomaticas, ou ,• gt•ulcs lJiplumalico~, ou 
pe soas de disLiucç:ão qu e Yiet·e m residir no Jmpel'io, viajar. 
ou transitar pelo seu tCtTitorio ; 2. 0 , dos naturalistas, ou via
jantes que pot· ordem tlos Governos estrangeiros, ou 110r eolll
rnissào de sociedades se ienlificas acreditadas, ou rcc ommeutlatla:; 
pelos respectivos Agentes Diplorna'icos nacioJJaes, ou estrau
;;eiros viajarem, ou transitarem pelo Lcrritor·io elo Inrpcrio . 

,\rt. ~68. X o exame c rcrifica «;fto da baf;agem do passageiro · , 
os Co:tfcrcnLes c mais E m pregados eritaráü minu~:io . as busc:1s, 
sr a posição social e CTCilito do indi\•iduo, c uja ba;::agcm fúr 
apresentada a exam e, iuspirar conliança c repeli ir qualquer sus
peita de eavillar;ão, ou ele fraude, salvo ne caso de denuncia, 
ou de facto que re vele o contral'io do que se deve presumi r (fü<l) . 

Art. !16\J. O exame e vcriflcaeão da bagagem dos colonos 
pu<lcm ser feito~ :1 bordo da en dJarcat;ão que os couduzir. 

Art. 470 . Os volumes tlc amo Lras, depois de r eco lbidos au 
:u·u1<1zem t[ue fõr tl esiguatlo, serão, do mesmo m odo qu e aba
g-agem dos passageiros, cooreridos em prescura de seu clon o, 
~lU consignatario, ou de seu Jl l'Cposto; danclo2se logo sahida, 
t tHlei?e~dentc !le qualqnc t· f'uruJalidade, ús que uão tirerem valor, 
c SUJCllautlu·Se as demais :lU competc111.e d espacho (U':) 

~ Uuico. O Conferente fará duas relações : um:.1 dos volume::. 
a qu tiYCl' dado sahitla, e outra do s ujeitos a llcspaclloí l1:.l ra 
qne se fa ça eaq; a a quem de direito l'ôr, c scjão atlcndit a na 
•·o uformidadc do tll:lnil'csto . 

. C.\PJTlj L() !:\:. 

UOS SUllllES.il.J:::>\TE' DOS :\.\1'105 (fl:i . . 

. \rL. .fcí'[. ::Jerflo cons itleratlos cotno sobrcsalcutcs us !)en cro,.. 
e provisões Lrazitl:is on enrbarcaclas para s upprircm a falta dos 
neccssarios ú navegar;ão c custeio dos navios, ou sus tento de 
suas Ll'ipolações e pas ·ageiros, c do au im acs que couduzircm 
L;ll'L. 1\lõ § unicol. 

U art. ·1SG rio ncgulamcnlo foi rc,·ognllo pclu Decreto n.o 3~1;' llc 31 de 
Dezembro de 18G3 art. 75. 

Veja-se o Decreto n .o 3133 !lo 5 de .\bril, " ln>'Lrucrões tlc s de Junho 
de 1865. (Anne:vas.} · • 

(413) Yeja-se o Decreto n.o 3:! 17 lic 31tle Dezembro de 186a, art. :J!l • l.u 

( ll·i ) Veja-'e a nolu ao arl. 2·1G. 
Aviso <i All'anclega lia Côrle enr 3 de ~i<ll'l·o de 1863, citaclo crn n ota Ht> 

~ ri. 113. • 

(.115) reja-se. o .I riso rí .1/(awtega drr r:urte em n de Ju/110 de ls."•~· 
sobre o deposLio de so~resalcmtes, ,. calcl!lo elo que púdc ser llccrsscri'/O 
para o consumo dn ll'lpotacào dtcrwtlc a sua estada 110 por/u. 

Veja-se a nola ao arl. .Jt5: 
Veja-se a ordem ;i TI:Josouraria clu s. Paulo c 11t 10 ele :\urembn• tl•· 

ISGO c.il<trla r 111 il uc l:1 ao arl. •!lO. 
\'ejn.~r o AYk>l ;í .\lf;m rlrga ela r;,lrlr rrn ~1.\ d(• Fe1creiro llc 181' 1. 

AJ1ttt ',1·u .. 
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.\rt. 4i2. O lnspcc tor, ou Administrador, á vista da lista dos 
sobresalentcs que lhe ftir apresentada, designará os objectos 
que por sua natureza e desuno não podem ser classifi cados 
corno taes, c os fará logo dcscn n egar como me 1·cador:a impo r
tada pa ra !::OilSUI II O, ou perlll itt il'a o seu despacho, se ass un o 
requerer o Capi tão, ou consignatario do navio (416) 

§ 1.0 Todos os mais ohjr.clos, que uao forem necessarios pa ra 
o uso c custeio do uavio, e para o consumo de sua equipagem 
durante a estad::t no porto, se•·ão depositados em qualquer ar
mnzem, entrcposlo, ou trapiche alfandegado, que fól' ma1·cado 
pelo respectivo 111SJ1ector da Alfaudega, ou Adm inistrador da 
Mesa de Hendas, dentro do pr:1zo que esLes marca rem, sob 
pena de !ic:ll'em sujeitos a direitos de consumo (417). 

§ 2.0 O deposi to poderá ser feito em algUiua camam, ou lugar 
seguro do navio, cuj:J entradas, ou portas serão fechadas, pre
gadas, lacradas e selladas. 

~ 3.o ~o caso de dilaceração do sello, e abertnra do deposito 
sem autorisação do Inspectot· e assistencia do G uarlla-Mót·, ou 
do Empregado que este nomea r, iiJcor•·et·a o CapiLáo, ou Mestre 
na peua do arL. 3íií, além da > que lhe fo 1·em appl icaveis pelo 
extravio, ou substiLllição de mercadorias que se ' 'el i fica r. 

§ 4.• O Guarda-1\Iór, os Commandantes dos Registros, e as 
rondas dos ancoradouros verificaráõ [lara este fim, mensalmenlt>, 
ou em occasião inesperada, o estado dos scllos, dando parte do 
<J lle verificarem. 

§ 1>." A abertura e levantamento do deposito de que tra ta o 
~ 2. 0 , serão fe itos na occasião da sah i<la <l a emba rcação. 

li 6. 0 Ao Commandante do navio será facu ltado o uso, ou 
consumo de alguns dos objectos em deposito, uos seguintes 
easos: 1.0 , de prolongar-se sua estacla no porto além do tempo 
ordinat·ío; 2.•, de necessidade para aliment:u;ão da equipagem; 
3.•, de concertos, c preparo da embarcação; 4.", das merca
dorias depositadas precisa rem de beneficio; fS.o, de seu despacho 
para consumo. 

§ 7.• Em Lodos os casos do paragrapho antecedente a aber
lUI'a do deposito Lerú lu g-a r á vista do Guarda-IIlór, ou de quem 
suas vezes fiz er, fcchanclo-se, pregando-se, e sellando-se, na 
fórma do § 2.•, logo que cesse a necessidade. 

Art. 473. Os auimaes vivos poderão , sob caução, ser despa
dtados na fórma do art. 512 § 34, e reemhan:ados até aves
pera da sabida do navio a que pertencerem. 

Art . 4í·L Aos Paquetes de vapo r de li nhas regul ares poderá 
ser dis[Jcnsado pelos Inspcctores das Alfandegas o deposito de 
suas provisões, c sobrcsa~entes (418). 

(•116) Vejo-se o A vis J ú Al fandc•ga ela Córle em '18 ele Julho tio 186-1 
citado em a nota ao arl. 415. 

(41 7) Aviso r. Alfnndcga da Córtc em 18 de )larço de 1864. (Diario 
ontcial n.o 70 de 18&1.) 

Veja-se o A viso á Alfamlcga ela Cõrle em 2G de Fevereiro de IBGl. 
(DiaTio O{f!cial n.o 81 de 18fi•l. 

Veja-se o Aviso á AlfnnrlPgn da Côrte em 18 de Julho ele 1664. 
Veja-se o A1•iso ú All'anclega cltl COrre em 9 ele Julh o el e 1850 eil iHio rrn 

:1 nota -1 15. 

(·l18) o dispo to neste arli~o é extensivo :is Pmharca\óes e l ran~portes 
ria marinha mililnr da nrpublica rlo Perú. Rt>O:C•J inmrntn u.o 3~16 tlc 31 
li~ Drtemhro dt' IBGJ arl. 31 para grnpho uniro. 



- •161-

Art. 47!S. As provisões necessarias para consumo da geute 
élo serviço das embarcações, em geral, que navegão para portos 
estrangeiros, ou das emba•·cações estrangeiras que tiverem de 
segui!' (Jara portos do Imperio, quér durante a sua estada no 
porto em que estiverem ancoradas, quér }Jara a sua viagem, 
serão feitas do modo seguinte: 

§ 1 .• Os Commandantes dos navios estrangeiros apresentaráõ 
-ao Chefe da Repartição nota dos gene1·os cfe que precisarem. 
e á vista della se lhes mandará passar guia, do mesmo modo 
·que se requer para os embarques dos generos de exportação ; 
concedendo-se-lhes, livre de di1·eiLos, a quantidade de generos 
•nacionaes p•·opl'ios para cousumo de bordo, que julgar-se ra
zoavel, ou indispensavel, segundo o numero ele pessoas de sua 
·equipagem, e dia~ provaveis de demora, ou de viagem. 

§ 2.n As hort.lliças, frutas, carne fresca, aves e outras pro
visões semelhantes poderão a todo o tempo ser embarcarias 
para consumo do navio1 iudependente da rormalidadc exigida 
.pelo pa1·ag•·apho antecenente. . 

§ 3.• Os Inspectores das Alfandegas, e os Administradores 
das Mesas de Rendas remctte~·áõ ao Thesouro Nacional uma 
-lista dos generos do paiz, que se costumão fom ecer ás em
barcações para sustento da gente elo seu serviço, e a rruanti
dade em que se orça o sustento de cada pessoa por dia , a l.im 
-d e se organisat· uma tabella de provisões ~eves para o gasto 
·das embarcações, que reja em toda as Alfandeg·as e Mesas de 
Rendas; havenda-se entretanto os Inspect,ores, e os Adrninis
traderes com a possível igualdade no arbítrio que lhes con
·Cedem os pa.rag•,a phos antecedentes, não fazendo mais favor 
a uns do que a outros, e tenclo cuidado em que se não abuse 
desta concessão_ ern prejuízo do Thesouro Nacional. 

§ 4.• As madeiras e outros generos do paiz para fabrico e 
·reparos das embarcações estrangeiras e seu custei o poderão 
ser embarcadas de uma só vez, ou por partes, satisfeitos logo 
ou a final os direitos Tespectivos. 

§ !S.• As mercadorias eswangeiras n ecessarias para consumo 
·da equipa~rem e dos passageiros, ou para fabrico e cuslt: io das 
·emba1·cações ficão sujeHas ás mesmas fis calisa ~'ão e formali
dades que se requerem para seu embarque e sahida para ou
.tro qualquet· destino. 

§ 6.• Os cascos e vasilhame pa.ra ·líquidos em numero su
perior ás necessidades da viagem não poderão ser considerados 
como sobresal en,~es sem que se observem as dis\losicões do 
art. 33 § 1.•• do Decreto n.o 708 de 14 de Outubro 1. e 1S50 (4Hl). 

CAPITULO X . 

DA CONFERENCU DO DIANIFESTO. 

Art. 476. Finda a descarga, e visitada a embarcação, será o 
-auto de visita, com todos os papeis que lhe forem relativos, · 
remettido á 4.• Secção, acompanhados ele nm r elatorio em 

(419) Veja-se o Aviso a Alfandega da Côrle em 9 de Jan eiro rl e lBfiL 
r.ítndo em a nota ao art. -1C5 $ .2.o 
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quo· Sl' m t~l1< ioii:II'Ú lndo o que honrCI' oecol'l'ido a -.:u r;·s
prilo tlcsde sun rmratla, inclusive as mullas que tirerem sido 
impostas ao scn commandante, e a cuja satisfação estire i' obri
gnda , ou hypoLhccada, na fórma elo an. t\211, c o. embargos, 
ou penh oras que tive r soffl'ido (420). 

Art. t,íí . O Capitão, ou Mestre da embnrcnção pedirá pm· 
r.seripto no respeetiro Inspcctor, ou Admini trador, á rista de 
todas as relaçõc de de carga que tiver em seu J>Odcr, na 
fórma do ar L. t,~2, que juntará ao sru requerimento, a l!on
fercncia <le seu manifesto; c o me mo Iuspector, ou Admi
nislraelor , fazendo reu ni r totlos os papeis qu e lhe fo rem J'e
Jativos, os ma ndará examinar po1· dous Escr.pturarios da sua 
rscolha. 

Art. 4í8. A conferencia do manifesto rer ará sobre os se
guintes pontos: 1.•, c os rolumes c !llercad~ria.~ -a. granel ma
nifest~dos, c con tantcs das <lctlaraçocs do Capltao, ou Mestre, 
roráo cffectiram ntc desc<u regados; 2.•, quaes as <liffcrenças na 
qunntiíladc, uos nu meros e marcas; 3.", qual n responsabi lidade 
<la em bat·cação, e sua irnportnncia em relação a qnaesctu CI' in
l'rr~cçõcs dos Regul amentos F iscr~es; 4.•, se esta li vre e dcsem
barnçada de embargo, ou penhora, ou outro qualquer onus 1421] . 

~ Unico. Concluída a eonfercn t in os Escriptu1·ario apresen:
taJ·aõ seu relatorio, c á vista dclle o Chefe dn Rep:u·Lição impora 
as multas que couberem, conforme as cit·cum taucias verificadas, 
na fôrma do presente Regulamento; c satisfeiías estas, ou cs
t:mdo a embarcação livre tlc qualq ner pena, ou onus iiscal , ou 
aJ·rcsto, on penh ora, a jule-a rit po r conforme, para surLir sens 
devidos etfciLos quando, ucpois de concluída a sua carga, ou 
rsti\·er para seguir viagem, pretender seu desembaraço, ou des
pacho. 

Art. 41!). A partida, ou riagcm de uma embarcação não poderá 
ser I'Cl:tcdada pela falta, ou demora da conferencia !Le seu ma
nifesto; c neste casose1'il pcrmiLticlo ao seu dono, ou consignata rio 
:~ss i g n ar Lermo de responsab ilidade pela imponancia de qu ~ I quer 
multa não liquidada, em que na f'ónna do presente Regu lamento 
tiver ineOJ'I'ido seu Cnpitâo, on i\Iestrc, c pela qual l'or respon
s:l\'el a embarcarão. Assignaclo o competente termo se dará 
desembaraço a e1iibat·cação para seguir seu destino, c o Chef•~ 
ela Repartição marc:ll'á, para a solução de quaesquer duvidas 
occorridas na mesma conferencia, 11m prm.o razoa-vel, c impora 
mu ltas tl c 30$000 até 100$000 aos Empregados da conferencia, 
ou ao dono, ou consign:Ha ri o el a embarcação qu e se mosbJ'arem 
negligentes neste serviço, ou que, 110r l'ntto prop rio, ou c,ul pn, 
a r:-:cclicl'em do prazo mareado 1422). 

(420) reja-se o At·iso tí A/f'andcga da curte rm lí de Jallciro de tsm, 
~obre o l cmcamento c ron{crcncia de manifestos no Livro Jlcstrc. e so
bre o registro dcs rccti{lcaçõcs {citas pr /os capitães de nario.<. 

421) Veja-se a nota ao art. 4~7 . 
Ycja·SC o Decreto n.o 3217 de 31 de DezPmbro de 1863 art. .;s . 

(422) Nos desembaraços rias embarcações de \'e-se declnrn r se enlninin 
rm lastro. Portaria <i Alfnndega da Cone em 11 ele Jun ho ele 185~, cxpli
<·Hda pela ele 2 do Jnlllo do mesmo anno. 

O consignatario do nn1·io niio púdc sorrrcr a multa que deve ser im
posta ao capitão. Portaria ;i P"~:t i nrtn )IC' ~a <lo con <>u f~ <fo da r:õrt r rm 1:1 
ele ~!aio de 18.>7 . 



~ único. Esta disposiç,ão não c:omprehende as mu-ltas impostas 
e liquidatlas, as quaes serão satisfeitas para que possa ter Jugal' 
o desembara~:o, ainda quando penda rec urso. 

Art. 480. O produ c to-nas mulws que forem impostas pela dir
ferença de volumc5, ou mercadorias que forem encontradas na 
c.onferenCia dos ma_nifes tos, depois de deduzida uma terça parte 
para a Fazenda Publica, scra dividido, ua fôrma do art. i20, 
entre os Elllprega<los que verificarem, ou descobrirem a diffe-: 
rcnça. Se esta porém fôi' verilicada na conferenciá dos tlesJ 
pachos elos geueros a g1·anel, a importancia da multa, deduzida 
a parte ela F"azenda Publica, ~erá adjutffcatl:.l ao Conferente do 
despacho \[UC a Yerilicar, na fól tlla do art. 422; e no caso de sua 
descobet·ta em virtude de bus ca observar-se-lia o disposto nos 
arts . '120, ü8!i ~ 2.0 , e 7DS (423) . 

CAI'lT CLO XL 

D.ts E~lll.lRCAt,:ÕKS Eill CA llG.\.. 

Art. t~l. Fiuda a <lescarga 1le um navio, e h 1go depois d:1 
visita de que trata o ai'L. 457, c de veriHcarla a sua. passagem 

!>ara o ancoradouro da ea1·ga , ou para o cáes, ou ponte lJUC 
lle J'õr d esignada, pode rá ter começo o serviço do recebimento 

dos generos, e m ercadorias cie e.-.portação, ou reexportação, 
salva. todavia a disposição do art. 381. 

Art. 482. O serviço da carga só poderá ter lugar nas mes
mas horas marcadas pelo art. 4M para o serviço (la descarga. 

Art. 483. O l'ccebimento da ca r"a em cáes, ou em pontes 
da Alfandega, ou da Mesa de RentÍas, para este fim especial
m ente des tinadas, tet·á lugat· por escala, do mesmo modo, c 
nos casos mareados para a desca rga. 

Art. 484. As mercadorias, ou volumes despachados para ex
portação, depois de confet·idos, se1·ão embarcados, sendo a com
panhados tle despacho, oo de guia, que o r espec tivo Capitão 
ou _llfestt·e cta e1 !1barc~_ção que o receber , d epois de passar Ó 
rcctho, r e ru_e ttera, na forma c so b as penas elo a1·t. 382, á com
petente Estação (421.) . 

At•t. 48;}. O Inspcctor da Alfandega, ou Administrador da Mesa 
de Rend:1s poderá permit~ir, mediante as cautelas uecessarias, 
a qualquer embarcação r eceber carga em qualquer· ponto, ou 
posto situado entre a ban·a, ou registro da entrada, e os limites 
do ancora(\ouro respectivo, ou e m qualque1· ouLro lugar pro
ximo, ou ao alcance da lisc::t lisação (4215). 

(·ii/3) Veja-se as notas ü estes artigos. 

(42<1) Ordem 1\ Thesouraria do Paraná em Sl de Março tio 18M, men~ 
cionnda em a nota ao art. 703. 

(425) Mandou-se restabelecer a pratica na Alfandega de Paranu~uá de 
sahi rem nav.ios do ancorudouro para carregar madeira em dl!v.erso>l 
portos. Ordem á Thesoul,'aria elo Paraná ern 7 cle t•eveFeiro de 1860. 

Approvou-se o aoto do presidente do Rio Graade llo Norte, con~ 
cedendo pernüssfto por ~eis rnezes para se carregar r;ren.eJ'OS (J<? paiz no 
ponto de Gtull'ltra!)es . AYJSO em 7 de Junho ele 186·1. (m ano o{fi.ctal n.o 139 
cto l BG•J..) 

22 
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CAPITUl.O XII. 

DO COl!.llliRCIO E tUYlltHÇ:Í:O DE C,\IIO'l'AGE!I (426). 

AI't. 486. O transportl! de gcneros c met·cadorias de oualqucr 
OI'igem de uns para outros portos do lmperio constitue um 
privill!gio exclusivo idas embarcações nacionaes (421). 

(·126) Exigio-sc cf~s Thesourarias, com urgen cia, os csrlarecimcntos c 
irallalhos seguintes: 1.0 , quantaq cm!Jarraçóes se construirão nas rcs
pecti,·as provinrias ernqunuto vigorou o art. 3G ela Lei n.o :JUO de 18 de 
setembro de H!45, e dcstns quantas pedirão o beneficio della, sujmtau
do-se ás su.a~ tl etcrru inaçücs; 2.o, quantas têm sido construídas depois 
iJa rcrogaçiiO elo t•J tado a rt1go ; 3.u, qual a som ma total da des pe7.a feita 
em virtude dessa di spos içr.o , emr~uant.o clla perdurou ; •t o, um quadro 
do movimento cta cabotagem ele ratla um dos respccli1·os portos que 
têm Alfanrlc:;ras , rmra outr.•s que taml1em as toam. no anno de !SUl n 
!dG~- ; 5.o, uu• quadro semelhante do mor imento da cab<~tag<lm dos portos 
que têm Alfaur1cgas para outros que as niio tem, c vico l'ersa, assim 
ctos que as nüo tem entre s i ; G.o, que numero de emba rcações bt·asi
leiras seempregou no comnwrrio de rabowgem no ditounno; 7.", final
mente, um quadro uo menos approxinwdo aos fretes de ea lJ otagem em 
mloçilo ao t11csmn tempo . Circular ele 11 el e Setem bro de 1862. 

Exig io,se igualrncntfl que os Pres identes ele provineio, ou~·indo as 
cstaçoes fi sraes e ati pessoas mai s liabilitaclas c com\1etentes, infor
massem cl esenvolvictnmcn tc sobre o sc~uinte: J. o, qua o numero do 
embarcaçcies 9uc se cmpreg~o na cabotagem. na c d if, ou nos rios do 
ruda provmr1a, com utd u:açao de sua dcnomma çt10, emprego, lotaçüo, 
r alor approxunallo de seu eusto de const rucçüo, c apparelho, o numero 
de sua tripolaçiio, se livre ou escmva. c os salarios que ordinariamente 
percellem; 2 .n , qual o numero de estaleiros ex is tentes, se prospenio, ou 
se e~Wo eslar.ioniJ rios ou decadc otcs, e os motivos que para isto tem 
infiotdo; 3.", quat!S as emi.J;Jrra ções do traOro ela mesma cabotagem qull 
têm sido constrnicla s no es t.ra~ ;,:c iro, e seu custo; 4.", se as co nstruc:ções 
de em barcações V•m cm·arocu.lo1 nu IJaratPado, e as e;Jusas desses re
sultados, e ucm assi m a especil!caçüo tiio cxacta quanto seja possivcl 
rto preço de cada tonelada de construrç;io, comparado com os 11reços dos 
estaleiros es trangeiros dos pOJ•lus pam onde se fuçilo , nas t•cs :Jectinls 
provinrias, maio res eucommenclas, ou que com ellns tcnhão mais fre
quentes c importantes r r lações rommerciaes; 5. 0 , quantas embarcações 
se empregilo na pequcnu pescaria e uu ele harra-fóra, o estado em que 
$C acha essa in(lustria, o as medidas que sej1io reputadas mais con vc
nicntcs para animal-a; G. 0 , quuntas embarcaçMs foriio construiclas 
clnmntc o regimen da Lei n.o 3U9 de 18 ele Setembro de 18•15; quantas 
se ro nstruit·üo depois lia su,1 re vogação; 7.o, qu«es ns van lagllns que 
rcsulllírfto dessa leiJ e que pro>· id ~m:ias scriiiu provei tosas para tor
nai-as mais e fn r«zes , se fosse r estabelccirla a sua disposição; 8.o , a imli· 
caçlio elo juizo rias pes~oas mais esclarecidas do cada (JJ'O vincia, e da$ 
cstnções Useucs a rcs pmto dos rn eJOs pratJcos que cumpre adoptnr pam 
execuLar-se com prudencia c arcrto a autorisaç<io concellirla nu Go1·erno 
pelo art. 23 §§ •to, 5.o c G.o da Lei do Orçamento 11.o 11i7 de9 do Setembro 
Llo 186'2, nos seguintes termos: 

' § 4.o Para ulterar as disposições vigentes <tcerca ela navcgaç;io de 
ralJotagelll, pcrmittinclo ás embarcações estrangeiras fa zer o sc:rv1ço do 
t ransporte c:~stJiro ent.'"c os pc.rtos do rmperie em que houver Alfanclegas 
c prórognndo por mnts tempo os favores anteriormente concedidos. ' 

" !; 5.o Para ll!$pensar as embarcações bras ileiras rios limites prC'S
eripto.~ para o numero de estrangmros que podem pertencer á tripo
Jnç;io, e lia cxigeneia rola li va .ú· naçionalii.lade dos ca pit<íes e lll eslrl's. 

" §~.o Para attoptar as prqnlleocJas regulamentares que forem compa
til•c is com as circums1anmas actunes em relnc•1o ao olljecto elos dous 
P'Jrag raphos antecedentes. c n·cular de 24 de Sotcmbro ele 18G2. 

{o1:27) Os l.Jnrcos d~ cabo tn .(l"etn não esi;ío s ujeitos ao antigo imposto de 
pa nco . Orclcm it Thcsourana til.' S. Puulo em 31 llc Janeiro de 18•10. 
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ExcepLuão-sc. 
~ 1." O rlc mct·cadorias pet'tencenLes á carga tio navio esLran

~eu·o : 1. o rrue Lendo dado enLrada por franquia em um por Lo 
do Impcrio serruit• pa1·a ouLro anLes de rindo o praz.o da mc~
ma fra11quw; ~. 0 que t. l:! ndo dado cnLt·acla por lllLCli'O, s.egun· 
para ouLro dill'ercnLn porto do I111perio com Loda, ou parLc de 
sua ca rga, despachada para consumo, ou para reexporLação; 
:J.o I[UC conduzir coluuos, on passag·eiros de 'lualrrucr cspecie, 
com fJUC Live1· enLrado, e sua b:1 gagem ('i2Sr. 

§ 2." O de l[nac~qu e t• gc 11 cros, 011 III CI'C:Hiorias em cit'CLuusLan
cias cxL1·aonli 11arias: -L. 0 , !le l'omc ou pesLc; 2.o, de uma 110 
V03 Ç<10 do inLeriOr' precisai! UC IJI'OIIi p LOS SOCCOITCS; 3.0

, de 
guCI'I':t iH Lcma ou cxLerna ; -'i.o , de vexarn cs c prejuizus causa
tlos á navegação c eorn lll'Jt'cio nacional por cruzeiros, ou forças 
es trangeiras embora não haja tleclaração de guerra , nos termos 
do ai'L . . n <la L ei n .o l\28 de ti llc SeLcmbro de 18i:it ; 5.0 , no:; 
casos do al't. 1. 0 ~ 1.• art. ~. •, * ·t.v, e art. 7.• !.lo DccreLo 
ll .V 2'1~15 lle 2S de Scteurb;·o ele J8:S9, a l.é o uiLirno di-a tlo anno 
dt: i81i3, a r espei Lo das mcr·cado r'ias coHstanLcs das tabcllas u. • to 
o H (429). s 3.o O el e ba ga;::l! rn dos pa~sageims ela Jll'Opria embarcaç:ío 
\JS~I'all gCÍ I '<l !(li C OS CO! lllll zir. · 

~ 4. 0 Para o f.J·ansportc elll eurbaL·cac;ih!~ estrangeiras, de gc
neros e nH:r<:arl.orias nos casos Llo ~ 2.o, 11 . os 1 c i:i é misLCI' 

Niiu so devem mutrir:ular co:n'J IHII' ion;,cs cmbarca~:õe:; perte nr:entcs 
a ruulltl!rcs r:asalla;:; com esn·n ngei ros. Pnrtnl' iH ii exlincta Mesa do Con

ulado da l;ôrle em 11 tl.J Sutumbro de l8Jl. {Adrlitumento ús cot
/.eccõcs .) 

Os barcos de . ca llotHgem rle tlcntt·o ela lll'OI' incia nilo est.ío fóra el a 
fiscalisação ela Alfundeg:r. Portaria <i .\l f11nriC'ga da Cõrle em lt tte Julho 
de 18>1.8. 

Neto t~ vcdnclo nos estrangeiros, ainda aos elas naçtles con1 LJl.Jem un o 
ha lnti.<Iel os, l.tlrcm cm iHtn:açües miutlas que se ompmg uP-m 11 0 ~r~_f! eo 
conr mcrcial tle nu · twra cn1tros pontos dentro tia IJarm. Ordem a lhc
sourüriu elo Pnril em 18 tle ~ !aio ue 18ü0. 

o com mcrcio de ca hotagem e cxclush·amcnlc elas Cflll:l<u·c<wões na
cionues, r.om as lillli laçõcs tios arts. ,186 c 49 >, ·o que lOiiüvi<In<íi) exclue 
il pratieu das cmbarca~:ties con1plctar crn sua carga em clill'ercntcs portos. 
Ordem <i TIHJ~otu·ariu t.la Bahia c1n 3 do FC\'Creiro de· l8lil, parte 
ul tiuw. (Boi.) · 

Vcja-tic o ~ .Lo tio al•t. 2.1 da Lei n.o 1177 tlc 9 rlc Setembro ele 186:1, 
ci tacln em a no la ;i epigratJ!l>.J cl cslc Cupitulo. 

1J2S) Permitlio- o que as mcreaclorius importadas por cabotvgem no 
porto lia l'anuthyba tias províncias tio .li ilranh<io e Ccunl fossem dcpo
,:itllflas no arm11zcm da r espectiva Alfuuclcga, ou nu elo posto fiscal 
duquello lugar sendo clal l1 entregues n seus donos, depo1s ele contcndos 
e pagos os corÍ1peLentr.s d i reitos. Orclcm ;"1 Thesou rari11 tio Piau!Jy em 3 
et c Março el o 1865 . ;niario of{icial n.o '10 tlc 1805). 

(429) Derem-se eo nsi<ler<rr comprehenc!i!IIIS na TalJe lla n.n 10, pam 
n.<; fins conl'enicn tcs, as uarl'lcas c ontro:; cnvol torios, embora 
vasio~ , em que t1vcr sillo aconcl icionactd a frHiuha do trigo in r; luida na 
aresmn labella. Circu lar de ~~ de Outubro ele lSG:J. 

l>'or ito prorog<trlas ulé o nltiur o dia el o anno de 186t as clispos iºões do 
;11·1 .. 'J8G § 2.o n.• ;, elo n eg>llamcnlo. n ecreto n. o 318 1- rto 18 llc No,•emiJI'U 
de l86:J. Cirwlar de :'13 tlo mes mo rnez c anno. 

Mand ou-se incluir prol·isOI'ianicntc nn Tul.\elln n ." I \ o sal>ioo el e pi;N-
d ucçiio uaeiouul. Circular ur. 29 cl Agosto de 18G•1. . . _ 

Fur<io prurogatlas alé o ul timo dia riu a11n o de 1865 11s <l1spos1Çoes Oo 
ar!.. 48ü S ~ - ·• n:" 3 tio HrgLllilm~ntn . ller.rc rn n. :tJGl tlr· 17 dr nezcrniHu 
de J8G~. 
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expressa licença ou ordem do ~Iinistro da Fazenda, Ott do 
P residente da respectiva Previncia; e nos casos dos n.•• 2 e 3 
de mesmo pa1·agt·apho, lioença ou on1em geral , ou especial do 
mesmo i\Nnis~ro (430). 

§ 1),• Os Pt·esidentes de P·1·ovinci<tS darãu cotlLa ao Ministro da 
Fazenda das licenças que em ta cs casos concetler·em. 

Art 487. Sct·á unicamente rc]JULada embarcação brasileira · a 
que esLive1· uos termos e ci rcumsta ncias espucificadas nos 
arts. 4157, 41S8, 41S9 e 460 do Codigo Co mm et•cial , e mais Legislação 
em vigor !431). 

Art. 488·. As mercadorias, ou generos não com prchendirlos 
nas disposições do a r~ . li8ü, que forem Lt':lOS[lOI'L:tdos de uns LJara 
outros po1·tos alfandegados do Imperio em navios estrangeiros, 
serão tratados comu se procedentes fossem de portos estrangei
ros ainda que uacionaes sejão, c não o seu do, ainda que LeniJão 
já pago direitos de consumo . 

~ Unico. l\ 11espeito das embarcações que receberem tacs gc
neros, ou mercadorias em portos não alfandegados, on habili ta
dos, observ:u·~se-11a o disposto no Ca pitu·lm :1." do Tüulo ·4." (432). 

{430) Renwtleu-se A preaidenciu ele S. I'Niro, p~ra informar, um 0111 -
cio ela Alfamlega do R10 Grande, em rtue esl.n reprcsenla sol.J re a van
tagem de allera.r-se, ao menos quanto {I dita provinr.ia, il S eli sposições elo 
Hegulameuto e do Decreto ele 28 de Setembro de 185fl que co11ferem ns 
presidencias a coneessiio dos favores de que ahi se truta, faze ndo-a de
pender unicamente da mesma Alfandega. Aviso em 22 ele Junho de 18H8. 
(Dia·rio o[fi.cial n.u 1<0 ele lSH3. ) 

Coucedeti-se permiss&o a um brigue portuguez pam transportar ge
neros elas Tabellas n. os 10 e 11 para os portos do norte, com UJ/nto q'llr. 
a1hi Uvesse ele <receber carga pa?'a {fl·ra, do Nnp er io. Aviso a Alfallllcga 
ela Côrle em 26 de Julho el e 1864. (Dia 7'io O{ficwl n,o J'í5 de 1861.) 

Teve permissão a CO IIIpanhia ,lfessagm·ies mvperia.les para fa~er car
regar em seus vapores, nas provi11cius da llahin e Pernnmlluco, mer
cadorias para o Rio ela l/ rata, com tanto porém que nos manifestos, 
(que deveníô trazer abertos) se faça expressa el eclarn~ão da ba ldeação 
que se terá de ciTcctnar no porto rlo Rio rle Janeiro para outros vapores 
da mesma companhia que continuao aqne!la linl1a ele navegaçno; 
sendo igualmente permillido a ess~s vapores o transporte ele merca
dorias com clest.ino cÍti referidas províncias, com a JUP.Silla formalidacl 
q,uan .o a0s manifestos, uma vHz que lambem sejiio no porto uo Rio ele 
Janeiro baldeadas as mercar1orias parn os vapores que tivr<rem de se
gui r pa ra a Enro [Ja com esca la pelas ditas }novin.:ins. Avisos aos res
fJ00tivns Presiclen es e ú Alfan<lcga da Côrl.e em 10 ue Agosto ele l8Gi. 

Igual roncc~sao, e nos mesmos termos e condições, ohtivcnio os pa
quetes rla rflal companhia de Southamplon. Aviso ao Ministerio dosEs
trangeiros e á Alfaortega da Côrl e, c ordens 1is Thesourarias da Bahill. 
e Pemambuco e111 -1 rio Out ubro de l86.L(Dim·io o[fi c·ial n.• .':?28 de 1864.) 

A C<JIIG'oss•io pa ra l~anspo 1·tar em bnreos estrangeiros gcncros e mer
,;admi us de uns para out ro.~ port,os uo ll llperio nfio é llada exclusiva
monte ao ind ividuo qu'' a reque1·, mas iis proprias embareaçõcs, para 
que os respectivos Capitães possão .nellas receber <t e diversos os ge
twros e merco~dollas sobre que l'ersar a concessiio . A viso ci Alfandega 
tia Cõrle, em 11 de Agosto de 18M. 

o GOVCI'IW tern feito wn sem nwmJro destas concessõr-s. 

{.!3 1) O G_ov.erno foi 1!-lllorisado para disgensar ns embarcaç6As ~rilsi
leu·as elo lim1te prescnpt0 para o numero !l e estrangeiros que poel nm 
1> erten~cr á tripolaçào, c ela ex igen1~ i a relat iva 'f\ nacionlll rdacle dos. 
Canitli<JS e Mes lres. Lei n.o 1177 de 9 el e Setembro tio l8o2 art . 2.3 § 5.u 

Gowliçiies que de1·p.m reunir as emiJ<lrr.ações bntsileiras, Aviso ao ~·I i 
ntsteno aos 1~strange 1ros em li de Outubro lle 1 su~. 

(4.3~ ) veja -se a nota ao arl 311; § 2.u 

I 
,, 
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At•t. 489 . Ouaudo em qualquer dos portos dolmperio em que 
existem A lfa"iHlcgas não se enconLrem embarcações uacionaes 
para cal'l'e;rarem com destiuo ao porto de Albuqum·que generos 
de J1l'Oclu cç.ão e manufactura do paiz, ou mercadorias estraugei
t·as, .ia despachadas para consumo, poderá e seu transpot•te ser 
facuita(~O a navios estrangeil•os, por auturisação especial, do 
i\finisLt•o da Fazenda ua Cõi·te, e dos l'residenLes nas Provin
das (433). 

A·rL. <1\JO. Aos navios estrangeiros que obtiverem a li cença de 
que trata o artig-o antecedente se1·á tambcm permitLitlo em re
torno o tt·anspot·tc ll:mt port.us alfandegados de generos da Pro
víncia de Mato Gt·osso, ou tl e quallruer origem que já tenhão 
pago dit·citos de con~umo. 

Art. 4\H. Se, na f'aita de navios qnc naveguem dicectamente 
lla ra o porto de Albuquerq•lle, os generos e mercadorias men
cionadas no at·t. 48\1 tiverem de srt· levadas a qualquer 1las 
Alfandegas do Uio da P t·ata, a fim de serem llalli ~·eexporta!los, 
ou ba ldea1los em outras emba t'cações para o dito porto, poclet'á 
SCI' COIICI~diclo O SC II transpOt'lC l!OS tCI'lllOS e COIH.liÇÕCS dO 
mesmo ar Ligo (!j31). 

Art . 492. Em Lodos os casos de que tt·atã.o os arLig·os antece
dentes se exigirá fian ç:a idonen, ou letras em cauç.ão (la impor
tancia dos direitos respec tivos, na fôrma que se requer para o 
despacho de reexpo1'tação, a qual será cobrada em prove) to da 
F:nenda Publi ca se dentro de um pr:~zo razoavel, que sct'h mar
catlo pelo Chefe da Repartição, o dono ou eonsignatario da mer
cadoria não provar com certificado da A lfaml ega import.adora o 
seu des tino (<1.35\. 

(,t.-13) o· Mi!IVist.ro dct Fct:;enclct. tem fe-ito cliversas concessões ·nos lermos 
deste wrtigo do negnlament.o, •t·ecomm.endando a obsel'·vanda elas dis
pos-ições concernentes aos ·respect-i·vos despachos. 

{-13-1) veja-se a nota ao nrligo 48D. 
Deve-se ul.lscrvar u doutrina do ;ut. G•H, ~tue mntHia seguir nos des

pachos elos generos c,;t.rangciros nnl'egaclos por ea botagem o dispos to 
nas sAeçõns 6." , 1.". 12.", 13." c I,La 1.l.o ca p. a. o Tit. 5.o, eujo art. M7 , 
pollendo autor isar em 1'.asos muito esper.iacs a Cl ispensa elo exam e das 
m ercado rias n ntcs ele eal•:ula rem-se os respeelivos direitos, está s ubor
ll itlaclo <i Ll isp >~s i ção llo art. 5<15, todas as vezes que a r.o nferencia in
terna sej a netJssaria para \'CJ'tli cnçüo da qualielacle ou classe das mer
':aclorias , e rle' is;in elas duvidas e/no se poss<ío suscitar no seu des pacho, 
ronforme foi r; e,.; clilio por circn ar d e 18 tl e .Julh o de 18Gl. Circular de 
l3 ue .raneir0 de 186:1. (EsUL circu.laT, com.o se te' no seu con tea:to é 
appliarwel aos despaclbos de que trata o o.?· f. ·l9 l do Regul>~ll!nent o.; 
V~tc~rse ct nota ao a:rt . 619 17rn·a.g·rapho u.n·ico. 

( 4~:;) Esta fi<mc:a niio é ex iS'il'lll dos vapores tia companh ia dos Pa
quntus. 01·delll <i Tl1esourar1a ela Bahia em 6 ele Setembro ele 1843. 

Deve-se exigir a fi ança a inda no caso de a embarcaçiio sall ir em las
tro . Orl.iom i\ f iJr.souraria da Bahia en1 20 de Outubro ele 1844. 

Sob re a 1111\I H!ir a li e se con tar o prazil para o 1reueimonto elas letras 
rl.e r eexporta•. i o, veja-se a Portaria <l Alfandega tl.a Córte e ru 12 ele 
.J unho •te 1852 . Onlem J Thesourariu elas .\ l11gàas em 12 de Fevereiro 
ele 1862. 

Co m a wpp •·essiio rlas cartas d u g uia , de q11G trata o ar t.. 23 Llo De
creto u.o 1385 •i e 2A de AlJril ele 18.:;4, a r cstitu•çúo dos dire itos que era 
JHJrmiWr~n . CfiHI.ndo clenil:o ele um "erto prazo se proYasse fJU C as mer
l:ado rins jü ha l· i;lo Sillo ciCciP <tchadas pura con~u 1no, só poclin ser de-
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~ Cn ico. "E Le prazo nfw podet'ft exceder de um anno nos casos 
ele ,·iagcm !lit·ccta, c de rlous annos no rlc t'eexpot·tação ou de 
baldcaçfiO, pt'CYÍSLO pelos :tl' tS. 48\J, 4\JO C4!l t. 

Art. 4!1:3 . ;:'lo caso ele falta de embarcações para exportação 
tlirccLa de geoeros de produ ec;.ão e mauut'aeLura nacional para o 
porto de Uru gua yana, podcrú ser i{{ualmentc o seu transporte 
t':tcu!La(!o nos termos dos artig-os antecedentes, mediante :lS 
mesma cauções, garaoti:l · c pcl1as; sendo o Jl l':tzo para a :IIH'C
scula~~;io do eerLilicado llc dcscarg:1, ou entraua ua Alfaudega 
rc pc:cti 1•a, de seis ntezes (~ 3B) . 

A l't. 4\l~ . Os Capitães das cm bat·ca1;.ücs cstt·angeiras, a qu e Sll 
referem os artigos antcccdcutes, além d:1s !luas vias do mauifc.sto 
cxigi<las pelo art. 3\ltl, cntrcg:tl':tõ ao Chefe da competente ncp:t1'
l.ição F isca I do por to de s<Ja pariida uma LCI'Ceira ,·ia, qu e, depois 
de conferi(la, c authcnticada na fórma que requer o art. 100, será 
pelo mesmo l~mprel{a do fe chada, c olficialmcnlc rcmcttida, 
·cgura pelo Cor·rcio, a Esiaç:ão corupctcuLe do porto du seu 
tlcs tiuo (137\. 

~ Uuieo. Ao dou o, ou consiguaLnrio lia mercadoria ex put·l.a<la , 
se o req ti CI'el', se dará uma copia do rlespaeho, col upcLcn tc mcntP 
authenticaüa, dirig-.ida fielm enLt: ;~o Chefe úa H cp:t~·lil" ào fisca l 
do lugar do seu de ·tiuu. ' 

C.\PI 'ITLO X III. 

OU Or:~P .\CIIO ~1\lllTDJ O. 

,~1·L. t~l::i. fíeulrurna Cillbarcação poderá sa hit' do JH:!_I'lo 1;\lll rluc 
esLII'I:r aneorada sem obter da compctcn ic Repartrtao F1sca o 
seu- Passe - , on Despac ho , sob pcua ue mulla de 100~000 :ll.é 
•f · OOOHOOO (lj 38\ . 

tc r·ru innúa pelo ~linislerio llil Fa w núa, a quu111 compele a1·aliar os ra~o · 
em que por equiclaclc poderia ella ler lugar. Circular de !.li de l'iovombro 
~1&. . 

Ordem ;I Thcsou raria elo Pur;om\ em 2-l etc No rornbro de l86•t . (JJiario 
O{ficialn.u 2H ele 18G•L ) 

(136) Veja-se o arl. 491 c rompr.tcnle nota . 
Hja-sc a nota ao a1·t. ·189. 

( 131) r eja-se f1 nola ao art. ,186 . 

( 138) D11 passe ;1 Alt'ou cleg;l CO lJI'II t; lllOitliiWIIlus. Al' iti ll ;I ,\ll'alldf':;:'il 
tia r.õrtc, r; Pmtaria ;i BecnlJodori tl rlo Hio 110 Jauciro 1'111 17 elo J;Jnoiro 
de 186.~. o rmoltuuenlo~ -~· rcgul&o pela TaiJPIJu tio• ~I fl~ Janeiro du 1'>1 ~ 
, wne:va'. Decreto''-" 311 lle L:• llc .\gosto r\c 18-ll . 

l'orlal~ia;, necehe•Joria ela Cõrte em 19 tlc Março tlc 13-19. i.uwl'n·o. 
Orrlcnr 1í Thesouraria do Par<i em 11 ele .\hril ele 181 1. 
lf i)rn Iins cmolumenlos tl o - pas ·c - cobra-se mais ;uo réis ;i litulo 

ct e iutl e mroi s;t ~iio ela tl e,; pt>ZH co nt a iruprcssno ele tws cloo:.umcnlo~. 
Porla1·ia á Hcecbedoriu d11 Corte cru :l dr: J11uho de 18:ifl. 

) lilnrJou-se J;JCl'lllilLir o d u~patho de nnt pala•~_ho nal"i•nal pw·:t portu 
rambeon nacwmtl, vrcstand o "oustgnalano finn~;o pela qual_ SP 
,11Jri"assc dentro do J.ll'HZO el e trcs UJC7.C · <l <l!ll' •sentar a rcspt.>tltnt 
,·art<f dr. rcgistrl) passad11 pelo Tribu nal do (OffiJIIerr:iro 1111 uatlia .. \,- i~" 
;i ,\fftlUdf'gil ria Crirfl! Clll ~~ ol P FP I"CI'PÍI'r> dP 1862 (I}Ol.i 



~ Unieo. As fOI'lallezas, cmbarcaçõc» rle guérra estacionada~ 
no porto , ou em cruzeiro, c os regis tros de cntr~rla obt•igaraõ 
a embarcação a retro ce!ler, empregando fot·ça se necessario fÕJ". 

Art. <i.\l6. Ao Despacho ou Passe da emb:trcação nacional cléve 
· preceder: 

~ to Nota em du [l licaLa, assignada pelo Capitão ou Mes tre da 
emharc;1ção, a qual deve rá mencionar sua data, o porto para 
onde segue, c os de escala, a nação a que pertence, sua arquea
ção, o nome do proprietario, o dia em qu e enuron no porto, c o 
em que (Wetcnd e sahir, c linalmen te o num ero de Officiaes, c 
pcsso;\s de equi pagem ou gente do serviço. 

§ 2. o O maniresLo><la ca rga qtH~ tem a bordo, ou declat·ação de 
sa llil' em lastro, a quantidade c qualirlade des te. 

~ 3 . 0 A m:nri cllla da eqDipa g·em ou gente de serviço da em-
barcação (43\1) . · 

~ 4." O passaporte. 
§ 11. 0 O cei'tiii caclo da sua arqucaç.ão . 
~ 6.o Exi.Iibiç:io de documento que prove que está isenta, ou 

que tem satisfeito os im\Jostos a qu e es tiver sujeita, e as multas 
que lhe ten hão sido ar>P icadás, c qu e se acha livre e desembar
gada. 

~ 7. 0 Os bat·cos de cabotagem que pr·ctendercm sahir para 
porLo nacional poderão obter o - Passe- antes da apresentação 
do manifes to. 

Ar·t. -'l.97. Para o Des pacho, ou Passt~ das ·embarcações estran
geiras é mister qur: o I'cspcctivo Capitão ou Mesu·c. além 
da nota de que tnltão os ~~ 1.• c 2 . 0 do arti go antecedente, 
exhiba ccrLilicado ou attestados, ou outros qnaest)uer docu
mentos lcgitirnos, qac (H"O;.'crn : 1.•, a rcsidencia do proprietario 
da embari!a!;ão; 2. 0 , se es ta se acha ou não armada; 3. 0 , a sua 
arqueação fcil.a no pOI'tO em que es tiver ancorada; 4.•, a matri
cula da cquip:lgcm ou gente do serviço do navio; 5. 0 , que estft 
liVI'e e descmbnrgada, e ·que tem satisfeito todas as contribuições 
e multas a que estivesse· suj eita . 

§ 1 o Os docum entos exigidos para o Dest>acho ou Passe das 
embarcações estran ,:eiras serão passados pelo Consulado da 
respec tiva rwr,.ão, ou, na sua ralta , por outro de qualquer nação 
amiga, os quaes serào restituid·os aos r espectivos Commandantes, 
m e~~s ~ cc r'tifi ~ado da arqueação brasileil·a, e os que provem a 
~aus façao dos unpo~tos. que devet·em, c multas que lhe foi 'C2n 
unpostas, c qu e es ta o ltVI'CS c él esem hargadas, os quaes scrao 
Ilassados pelos compelciHes Emp1·egados, ou Autoridades bt·a
sil eiras, c li cadõ archivaüos (t,!iO) . 

(•I39f:;No clospacho de emi.Jareaçües cstmngeiras que se destinarem <i 
portos fóra do lmiJc rio , c tl.c cuja tripolaçüo faça par te algum mari
nheiro brasileiro, t Cl'e o Cnpilito nssig nar termo na Capitania de porto, 
c alt i prestar fi a nça o eonsignatario, oiJriganrlo-sc aquelle a tomar .a 
pôr em porto Ll •J l!llpen o os nHtJ"illh etr os e ngajados , c este a m<lemlll
~a r as cl ~s pezas, que para esse llrn forem fcilas pelos consul cs do 
Brasil, quando o::; Capitites nüo Lcnhiio cumprido os seus compro
misso. 

Sem taes obrigações nüo rlcvcrá ser despachado o nnvio. Aviso ao 
Ministeri o el a Marinha, e Cireular ele 15 el e Março ele 18c•3. 

(,HO) N1i0 tha lei que responsa b1hse os Agentes Consulares Estran
(:íCiros por ncJ;ns praticados, sem sua intcrvcn(:ilO,JJ Cios com ma ndantes 
ne naVIos de g uerra de sua naç;io . Aviso .:1 Pl:esti.lonc•a da JJahw em 
12 de Janeirn de ISG•t. (Diw·io Oflit•ütln ." 98 de 18M. 
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~ 2.• A par te do at't. '~96, r e lativa aos passaportes, não coui~ 
!!rehemle as emb'!rcações estrangeir<ts, ~s quacs unicamente SI! 
tomecerá, estando cot'!'cutcs, o -Passe- , para t!Ue se não ponha 
embaraço na su a livre sah ida. Nos J>assaportes que esLas cllllJar
eações apresen La rem não se lançara verba, ou nota a lgutlla, ou 
se lavrara apostilla {441) . 

Art. 41)8. O luspcctor ou Administrador, achando correntes, 
e em .devi<.l:~ fór111a os documentos apresenta(Jos, e verificando 
que se aehãu satisfeitos todos os li irei tos e multas a que estiver 
sujeita a eu1ban:<1Ção, e que se acha liHe e <l asembargada, 
conforme sua uacionalidadc, ou maudaril CX,J.ledir o novo /HISSa
porte especial da vi agem, quando este fôr requeri.lo, ou au~ar 
uo c1 ue continuar a et·vir a postilla da nova viagem, uu lavrar o 
-Passe- para seu desetnbara~:u c livre sabida {44-2). 

Art. !~99. Os passaportes cspcciacs !las embarcaç les nacionaes 
que navegarem para fóra do Jmperio scnirúõ sóweute em uma 
viagem redonda ; os dos barcos Llc cabotagem scnirúõ eut
quauto não mudarem ue certificado tia mau·i·cula, .c llouvPr 
espaço ll<ll'a as apostillas. Uns e outt·os, quaudo l'ol'•\lll suhstitui
llos llOr novos passaportes, serão canccllallos e arcni\'adus \·t13) . 

Art. 500. Para que possa ter lu gar a concess,tO de passa
pone ás embarcações uadonaes destinadas á Cusw da Africa é 
mistm·: 

·J . o Que seu !lo no ou consigna La rio, Capitão uu i'II estrc, assigne 
termo de não t·eccber a lJOI'(Io dellas escravo algu11•, ou Africauo 
boçal lles~inado ao cou11nercio da cscr<l\'OS. 

2. 0 Que preste fian ça i!lonea da impurtancia do navio c sua 
carga, que perdera em beueficio dos cofres publicos SI! deulro 
tlc 18 mezes, contados da data da sua sal! ida, JJâo JH'O\'<H' cou1 
documentos que mercç:ão fé, autllcnLicauos ua fÓI'ma do 
art. 400, que a obrigação imposta 110 referido termo foi exac
tamente cumprida. (Lei n. 0 581 de 4 de Sete111bro de 1850, 
art. 7. 0 

ArL. ãOL A clisposil.:ão elo artigo antecedente relativa á fiança 
comprehcnde toda e qualquer embarcação que tiver a seu borllo 
ou r eceber vasilhame para liquidos, além do empregado na 
<1guada; deveUllo o CapiLáo ou .ilfesH·e, dono ou consignat:~rio 
do navio affinnar que seu destino é licito, e obrigar-se a não 
e:rnprcgar a mesma embãrcaçflo 110 trafego de escravos; regu
lando-se os prazos para a aprescutação das fH"ovas , que inva-

(•lrH ) Veja-se a no la ao art. .Jg,; . 

{442) Pelo Reg-ulamento das A ll'urtdl~gas e Mesas c.lc llcJhills incumbe 
ás mesmas a cxpediçilo dos passaportes, passes e lançamentos do 
apostillas para a sahida elos na I' i os, quér nac10naes, qué r estrangeiros. 

Nenhum proprietariu c.le1·e hoje ignorar o que lhe cumpre fazer punt 
o desembaraço c livre snhidu llus emharcações. Aviso ao i\linisterio da 
MarinJHt em 31 de Maio de 1861. (Dol.) 

Veja-se a uola ao art. 495 . 
Deve-se abrevia r os despachos elas embarc<IÇóes mercantes. Pol·tariu 

á extincta Mesa tio consu lado lla Uot·le em 7lle outubro ue 1837. 

{4•13) Aa Legações nmsileiras estüo autorisnclas a conceder passapot'tes 
ás embarcnçóes estrangei ras que passüo a nacionaes, assim como n 
cl(ll-os (,s oml.Jarcações nacionaes que forem malr iCIJladas em paizes 
estrangeiros, na fórma da r()Spectiva legislaçüo. Kviso a~ Mintsterio 
dos estrangeiros em 2 de .\gosto de 1844.. 



- ·117-

lidem a fiança e obrigação, pelas mesmas regras m·arcadas p:lJ'a 
os cerLificados do desLiuo das mercadorias reexportadas, na 
fórma do art:. 614 (444-). 

Art. n02. Os liadores, nos casos dos artigos antecedentes, 
serão abonados por duas ou tres teste.munhas, que se respohsa
bilisem solidariamente pela falta de cumpri i'nento das obrig:iÇões 
contrahidas pelo seu allançado. · 
.Art. 1>03. O lnspector da Alfanilega ou Administrador da 

Mesa de neudas terá Lodo o cuillado e :vigilancia em qlle o 
Passe ou Despacho seja :wiado com a maior brevidade possivel 
para que j"árnais por falta dellc se demore a sah ida da eii"lbar
cação. 

TITtLO V. 

Das rendas a cargo elas Alfandegas e ~les~s de Rendas, 
e do modo de sua IH~1·cepção e a••••ecadação. 

CAPITULO I. 

D.i.s liEl''iD,\S A CARGO D.~S ALl'ANDEGAS, E M'ES,\S DE RENDAS. 

Art. 1>04 A's Alfandegas incumbe em geral arrecadai' os se
gu intes impostos c rendas, emqu:mto ntw forem abolidos por 
Lei e~pressa (i-15) : 

1. o Direitos de importaç:ão, ou de consumo . 
2 . 0 Ditos de reexportação, ou baldeação. 
3. 0 Ditos de expediente. 
4. 0 I> i tos de exportaçào . · 
õ.• Ditos de patentes dos Despachantes c seus Aj udantes. 

_ 6 .. 0 1!!1J!.~SL9 de .:l!/CO!J.lgelll. _. . . __ ... . -
7. 0 Dtre1ros ile tranSlaçao do domm10 das embarcações. 
8. 0 Emolumentos (-H6). , 

(•11-1) Veja-se o Aviso á Alfandcga tia Cõrte em D de Janeiro de ISIJ.i 
citado as notas a os arls. ,105 § 2.", c 4% § o.o 

(445) Nilo se de ,•e enearregar <ÍS Alfandegas a arrecadação de illi!JOstos 
provinciaes, sem que o.s res pectivos llegularncntos sejão primeiramente 
remettidos ao Ministl·o da Fazenda para resolver sobre a possibJ!idade 
dessa arrecadação. Cinmlar de 4 ele Fevereiro de 1840. 

Veja-se a Circular d!:J 9 de Novembro de 1863, de que se hu de fullnr 
em a nota ao art. 763 § J.o . . 

Veja-se u Ordem á Thesourariu de Pernambuco em 4 de Janeiro de 
186·1, mencionada em a nota ao art. 635. 

(44G) Veja-se o art. 495 e competente nola . . 
Circular de 25 de Fevereiro de 1869, sobre os emolumentos que pagão 

os Avisos ou Vortallias mandancto alldir Empregados, ou nomeanilo-os 
interinamente. . 
, S0bre emolumentos elas nomeações interinas, veja-se as GJrculares de 
27 de Novembro e 16 de Dezembro de 1869 em relerenCJa á ele 25 -ele 
Fevereiro proxim9 anterior. 

23 
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!l.• :Multas (4~7) . 
10. ProduclO das mercadorias abandonadas por escriplO . 
11. DeposiLOs c cauções veuci1los, ou JH'CSCI'ipLOs, e o producto 

das letras lle ree.x portaçi10 cm c:HI\;úes de direitos de con-
8umo (•ViS). 

12. Ueposições c indemnisações. 
13. Arma7.enagcm. 
14. Expediente das Capatazias. 
15. nenda cxt1':101'd inal'ia. 
1tl. Premio dos bilhetes, ou assignados, c l cLr·as . 
Art. !5011. Além da arrecallaçito dos impostos c rendas en u

lnerados no artigo antecedeu te, as AIJ'audegas, ou 1\lcsas de Hcn-
das terão a seu rargu a cobrança: . 

1.• Das c onLribuiçoes para as Casas de Caridade . 
2. o Do sello dos papeis l(ue por e llas correrem. • 
3.• De tJualquer outro i:nposto, ou rendim ento pertencente a 

outra Hepartição, ou Corpora~,;ão, de que forem encarregadas 
pelo Governo . . 

ArL l$06. A Alfandega da Corte Lambem arrecadará os se-
guintes impostos: · 
· 1. o Dizimo dos generos de producção do i\I unic ipio da Có1·te. 

2. • Imposto municipal sobre os liquidos alcohGlicus llespa
c hados para consumo (44\l). 

3.• Direitos de consumo da aguardente. 
ArL õ01. Nas Al l'andegas da Cida1le do Rio Grandt, e de Porto 

Alegre da Província ele S. Pedro do Rio G1·anüe llo ou ! se al'l'e
cadaráõ o imposto de LOn elagcm, e a indemnisa~:ãu dos serviços 
e x.traonlinarios, soccorros, avarias, e perdas, pertencentes á 
praticagem da bana da mesma Província , ua conformidade dos 
arts. 8 .•, 9. 0 e ·JO do Regulam ento de Hi de Novembro de 1851, c 
mais disposições, e Oruens em vigor. 

Art. 508. Nos Municípios em que estiverem situadas as Alfan
degas, c em que não houver Recebcdorias ue ncll(las internas, 
ou Co llecto1·ias , ou em ([ue o Governo não c rea r essas Repal·ti
cfles as Alt'allllegas terao a seu ca rgo o lança mento c arreca
ilaçã'o de todos os impostos interuos ger·aes que pertencem ás 
Receb.edorias e Co ll ec wrias (-11í0). 

A Circular rt e 25 de Fevereiro de 1863niio leve em vislu suj eitar a emo-
1 umentos o Empregado mandado por conveniencias llo scn •iço exercer 
as funcçõc~ de lugar creado, porém vago. )'orlaria <I.Recc l.J cctoria elo 
11io da Janeu·ó em 15 de DeLemiJro de 18G3. {Dta'I'W OI/letal n.o 2 de 186•1.) 

(447) As Alfandegas niio se devem ingerir na cobrança rtas mnllas im
postas pelas Ca pi ta nias dos Portos. Ontem ú Thesouraria de S . Peclro 
em 20 úe Out ubro úe 1856. 

(•MS) Os lleposilos devem enh'ul' para as 'l'hesourarius junt11mente com 
o rendimento , nos pra zos es ta belecidos para a entracla deste, e devem 
ser pngos ou entregues ás partes por quaesquer rendimentos que no 
tempo úo levantamento exis ttrem no cofre ela Alfnnd ega. Ordem ú 'l'he
sourariu !la llaltiu em 15 lle Junho de 18-15. 

(<149 ) Veja-se a nota no art. 712. · 

(450) A Mesa de Rendas estabelecida no porto de Ilajuhy, du provineia 
lieSn ntu Çatharina,além dos encargos que desempenhava em rirlude do 
nrt. 508 do Regulamento, licou habilitada para o despacho dos navios 
nncionaes ou estrangeiros, que conduzirem colonos e suas bagagens, 
I'Om deslino ú colonia Hlumcnau, Decreto n.o 3521 B de ao de Setembro 

. ~~ 1865. {Ann err;o.) 



A1·t. ll09. A's Mesas de Rendas compete em geral: :J..o, Ó 
lança!nento e arrecadação dos impostos, e rendas internas geraes 
a ca1·go das Hecebedorias, inclushve os que forem peculiares <lo 
Muni cípio em que estiverem colloeadas · 2. 0 , o ·despacho dos. 
generos e produc tos ua ciona cs navegados de um para outi'O ·porbo 
da mes ma Província, e dos estrangeiros já despachados para 
consumo. 

3 :t.o Nos poi'Los habilitados, em que não liotivei· -XrfãfiãêifãS, 
as ~lesas ele Rendas Lerão igualmeute a seu eargo a arrecadação 
e fi sea lisação de quacsque1· direitos e r endimentos pe rtenecn tes 
ás All'andegas, que forem expressa mente designados no acto de 
sua e reação, ou em Il.egnlaruent.os espee iaes. s 2. o As Mesas de 1\ en!las da Villa de S .. res é elo No.rte, 
C.illades ue Pelotas e ue Jagu~wão, das Vil las de Bagé, Santa Anua 
ri o LiVL'amenLo, Ale-g re te , S. Borja, Itaqui e Santa Victoria. do 
l'almai' , além dos r e feridos impos tos mtcrnos, terão unicam ente 
a seu ca rgo as incumbeucias e jurisdicção que lhes forão mar
cadas uo necreto n. o 2~86 de 2\J de Setembro de 18o!l. 

Arç . ~w. As i"I'Iesas <te Hen das ~la Cidade de Antonina, na 
Prpvtncia elo Par:wa, e de S. FI·anctseo, na de Santa CaLhariua, 
alem dos euca rges de que Lrat.a o a1· tigo antecerlcnte, licão habi
litadas para o despach o .. de inli!Orta ção do~ PI:ocl uc tos nacionaes; 
e dos cs ~ran~e1ros que 1a tcuhao pago os dire itos de consumo, e 
)Ia ra o de exportaç1to dos p.roductos nacionaes para dentro, ou 
fóra d@ Imperio, eou rorme os Decretos Ih o 151:!3 lle 2 de AbrH de 
i SiSo, e n. o 1922 de H úc Abril de 18iS7. 

CAPITULO II. 

DOS DIREITOS DE UJI'OllTAÇAO OU CONSOlO (4i:íl ). 

Sec«;âo ·J .• 

Das 1n31'carto rias e o~iectas S'lljcitos a direitos de irnJJOrta.ção 
ou conswno. 

Ar t. tHJ. Aos di reitos el e importação ou ·constHIIO (ter-

('151) Os direitos 11 que es l.iio suj eitas as mercadorias devem ser de
tluzitlos elo va lur delluti exdusivall1eute sem poderem ser incluidas 
quaesquer cl cs poza ~ ele anunHtçiio, acoJJd icionamento, trajeclo, etc. 
Ordetn á The~uur~t·m do Paraná em 12 de Março de 1858 . 

Al ém ·elos clireitns ele cousumo mandou-se co iJrar ela data em que 
fosse po~l.o em exeeuçftu o Decreto n.o 2684 de ~ ~l e Novembro de 18tW 
a t.é o fim Llo an no financeiro lle 1862 a 1863 em todas as AlfandefjaS do 
tmperio , clircitos aulcliciouaes de todas as' mercadorias que se aespa
chasscm para consumo do paiz, na rnzüo de 5 ofo do seu valor. . 

Exceptuilo-se: Lo, as mercadorias constantes da tabella - :B - an
n exa aq Lwlle decreto, cujos direitos a<ldicionaes serüo arrecadados na
raziio cte 2 of0 ; 2.o, as que gozAo ela isencüo de direitos àe consumo ua 
rórma elo Regula111tlnto elas Alfandegus, e i1s constantes éla t.abella - C- , 
que ficao isentns dos tlireilos adclicwnaes. · 
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p10~ synonimos nes te Regulamento) ficào em geral sujei
tas (4112): 

~ 1.• Todas :)S mercadorias, qualquer q_uc seja sua proce
dencia, qualldadc, ou origem, que forem Importadas de paiz 
estrangeiro, e · se ctesUnai'Om ao consumo do Impcrio. 

Na Alfancleg11 de Albuquerque se dará o ubaLimenlo el e 20 •lo na im
portnncia dos direilo~ de consumo c ueldicionaes, emquanto estes sub-
sistirem, das mercadorias constmlles ela tallclla - D. · 

Esta tlisposiçiio terá lugar da data da execução do Decreto de 3 de 
Noven bro de 1860 até o fim do anno financeiro de 1865 a 1866; e dahi 
em diante em cada anno financeiro que se seguir se deduzirú 5 •/o do 
mesmo abatimento, até que este cesse. 

As mercaelorins constantes ela tabella - D- já despachaLias para 
consumo mt refcridu Alfn ndcga , que tiverem por qualquer motil·o tl e 
seguir para outra provincin , satisfariio préviamente u importancia elo 
abatimento que na época do seu eml.Jal'que ou ent1·ega da carta rlc 
guia tiver Juaar, na fôrma elo presente artigo, lnncando-se a ve1•ba tio 
se1.1 nagam(mfo no lle~pacho respectivo. No caso de falta ele verba, na 
Alfmiucga ou ~lesa ele Rendas importadora scr<í a referic.la diiTerença 
collraela na razao dupla. 

Estas di sposições c as !abulias annexas principial'i\ó a vigorar ses
senta dias depois ele recebiLia a Qnlem que as numdou executar, an 
nunciamlo-se por editaes, e nos periodicos de mniQr circuluçiio. Deerel"o 
n.o 268·1 de 3 de Novembro de 1860. Lei n.o lll-l de 27 de Setembro ele 
1860 art. 11 § L" 

Nos despaehos de cousumo das mercarlorias sujeitas ao abatimento 
de 20 •/o el e direitos, marcarlo pelo DccrPto ele a de Novembro ele 1860, 
tlepois de serem os mesmos di reitos calc.ll tados por inteiro, se deverú 
fazer o competente abatimento que sení mcneionado na respectiva nota 
do mesmo modo que se co~turna praticar com o abatimento em l' irtudc 
de taras, qu ebras, etc. Ordem á Thcsouraria de Mato-Grosso em 24 ele 
Novembro ele 1860. 

Mandou-se cobrar os 5 oJo adclicionacs dus fazendas ele algodão que 
tem mescla de outras matcrias, sem exig ir-se dos Empregados indem
nisaçfio )Jelo que sob este titulo deixou-se ele cobrar até cntioo, por 11iio 
serem su·fficientemen!e claras as elisposiç,ões elo Re.!!ulamento e Tarifa. 
Aviso ao (;onselhciro Gah•ilo, em commissiio na Alfandega ele Pernam
buco, em 17 ele Fevereiro de 1862. (Boi.) 

E' inconstitucional o imposto de importac:ão do estrangeiro, ou de 
ou~ra província, sendo lan~arlo pelas AS~flmtÍ"Iéas Provineiaeti . Aviso ao 
Presi(lentc de ~luto GI'Osso em 1l ele ~tarço fie 1862. 

Existem. m.nUns o~t/.ras dcc'i"sócs do Govm·?w no scnt·ido des/.c Aviso. 
O Governo foi aul.orisallo a manclnr continuar a cobrar os impostos 

ncltlicionaes de 2 a 5 "/o sobre a importa•;ito . Lei no ll'i17 de 9 ele Setem
bro rle 1862. ª rt. .23 § 1.o Vejn-sc a Circular rlc \?6 de Abril ele !864. 

Mandou-se embolsar n Fazenda do que de menos se havra pago na 
Alt'anclega do Parú de direitos adcticionaes, fazendo-se a couta pelos 
despachos archi1•arlos. Ordem á respectiva The!\o!l rarin c[n 16 ele Maio 
ele 1863. JJitn ã -ele 1-tato Grosso êni lll ile Al.Jrif de 1~6·1. (Dia?·io O(ltC'ial 
n .o 95 de 1864.) 

A cobrança elos direitos addicionaes (e de outros quaesquer direitos e 
impostos), só pôde ser suspensa por ordem expressa do Governo Impe
rial. Aviso á Alfandega ela Côrte em 6 de Julho de 1863. 

Continúa durante o exercício de 1865 a 18G6 a cohrança elos direitos 
addicionaes de 2 a 5 oJu sobre a import~çüo. Lei n.• !2•15 de 28 de Junho 
de 1865, art. 13. 

(452) Exigio-se que ns Thesomarins informassem uté o fim de Janeiro 
de 1862: J.od se u producçito tem augmenlaclo ou diminu\do, comparado 
o exeraicio e 1860- 1861, nesta parte, com os cinco antenores; ~!.",qual 
a maréha quo a importaçilo tem seguido, tomando-se por base os cinco 
ultimes annos; a.•, se das J:Cdncções tlc direitos fei tas pela Tarifa em 
vigor tem resultar.! o maior consn111o elos l!ener·os fa~orccHios, e moclif!
raçiio tlc seus preços no - urercatlo, ou se o bcncfwro _oprovertou so-
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~ 2. 0 Todas as provisões, sobresalcntes, pertcuças, apparclho, 
lastro, velame, aprestos, :ll'marncnto, muni ções e objectos do 
serviço dos uavios mercantes e estrangeiros, qu e derem entrada 
por iutciro, e os dos qu e, dando eutrada por franqui:1 , e por 
motivo de arrib:1da for çada , sob qualquer titulo ou razão, se 
destinarem :10 consumo do pa iz (qiS3). 

~ 3.o As provisões e sobresaleutes, e quaesquer outras mer·
cado l'ias e objectos pertencen tes a eurba!'l:ações, ou Lranspor·tes 
ele g·uerra el e nações estr:wgei ras, ~1ue desca rregarem, ou sa
hirem dos depositos respectivos var·a consumo do paiz, e os de 
f]ua csq uer embarcações mer·cantcs, marcados para deposiLo, qu e 
dentro (los pr·azos res pectivos não forem depositados na fórm a 
do ar·t. 472 ll t.o, O!l forem llellc retirados e des tinados para 
consumo do paiz (qiS4) . 

§ 4. 0 O appai'Ciho, velame, lastro, pertcn ç> as, muniç.ões e outros 
objec tos de a rm amento, e ser·vi ço dos navios condemnaclos, ou 
naufragados, que fOI'crn vendidos em separado do respectivo 
C<l SC~, c bem ass im os fra gmentos des te, quando desm anchados, 
na fol'tn ~ do :11'1. 68 l (455). 

~ .õ.o O carrega mento e quacsquer per·tenças, ou objeclos de 
navros apresado·, ·qu e, nos te r· mos do paragr·apho antecederüe, 
fo r· ern vendidos, ou appli eados ao cousumo do paiz. 

§ 6.0 As embar·caç-ões miudas importadas, on per·tencentes a 
quansqucr· navios, cru e por qual<ruer lllot.ivfl forem tirad as do seu 
ser·vi<(o, <~ ven didas ou t.r·a spassadas em rpralqu er po rto do Imperio. 

§ 7 . o As .mercadorias pertencentes as embarc:H,;ões anib~das, 
qu e para occorrerem ás !lespczas de seu r eparo e con certo, 
ou por qual.quer. outra r azão, forem descarregadas p:ll'a con
su mo do parz, e ·rgualm errte a parte do carregamento das em
har·c:wõl!S em franquia, que fÕI' uesLin ada ao mesmo fim . 

mente aos respecti1•os import.aclores. Circular de 31 de outubro de 
18Gl. (Boi. ) 

Esta cnAqcncic• fo·i ?'epetida no anno segwintc po1· Ci1'Ctblw· de 2"1 de 
Novem,bro de 1862.. 

Sujeitou-se a direitos as razendas qu e uma pnssageira 1rouxe comsigo 
n.o vapor inglez procede11t.e ele Moutevil1 éo, elireitos que serião clev i<1os 
a1ncla que as fa w uel<ts fosse m de origc nr nacional, e na1•egaclos entre 
portos lutcionaes, pelo simples l'il cto ele o terem sido em· emJoarcacão 
es trangeira 11; n.o elo ait. 511) fónl flos casos elo Tit. •!.o, Cap. 12 elo 1\egu
lamr.nto. A1•iso <l Alram1 ega ela C:ôrte em 26 el e Novcmlno de IS<;o. (Bo i.) 

Mandou-se coli rar dire itos rle consu mo, que se achav;io caucionados, 
de um objecto desa·pparecielo, ficando li vre ;l parte rer.lamal-o riQ seus 
prepostos [o u de quem diTeito fl}r). Ordem á ThesoaJ·ariiJ elo Pará e m 28 
de Janeiro d e ISli l. (Hol. ) 

Os objecl.os qu e J,ivf're rn t.id o clospacho li vJI<' , sellClo depois vend idos, 
pag,"JO direitos Ll e consumo, t.cuhtio ou nao sido uS<Hios. Ordem á Tlte
so uraria da Bahia elll 26 d e Maio el e 1863. 

(453) Veji10-sc ns ordens i1 Tliesounu·ia elo Maran hiio em 27 ele Julh o 
ele 1852, a ele S . Pedro em 8 ele Janeiro ele 1858, e á da llaliia em 29 ele 
Janeiro de 1859, cil adas em a nota ao art. 67·1. . 

Niio é sujeito a direitos o azeite ele peixe fal)rirado a bordo tlos nav1os 
bras ileiros . Ordem á Thesouraria ele Smll a ca tlwrina em 15 ele Janmro 
de 18.JO . 

. (•154) Veja-se o Aviso ;i All'andega ela Cur te e111 18 de Março de 18f'\, 
crtaelo em a not a 110 art. 472 § t.o . 

Av iso;\ ,\ll'antlcga ela Cõrt,e em 18 ele Julh o de 18G4, eil atlo ern a nota 
1\0 lli'L. <!l:í. 

(•!55) Veja-se a nota ao S ~ . o 
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~ s.o As mercadorias, que, ti':Jnsitamlo por alguns dos por tos 
ilo Imperio, em rru e o trausito ;f'ôt· t> et·mitLi(J o, 011 es t:~nclo depo
sitadas em en~rcposLos, forem re tirad:~s , applicad as, ou,despa
cltadas para consumo do paiz. 

~ 9. o As met·cado rias naciona es, e as estrangeiras que já ti 
vct·em pag-o os direi LOs de consumo, sendo tr:lDsporta(Jas em 
embat·cações estrangeiras de um para outt·os poi'Los do flllperio, 
salvas as llisposi\,'ões do Cap. 12 do 'l'iL. 4. 0 (!tiS6). 

§ ·to . As mercadorias art•ojadas pelo mar ás praias c pontes, 
ou que fo rem encontradas fiu c tu and o, ou tit·adas do fundo d'agua, 
na I'Mma do art. 338. 

Ar t. ti12. Será eo nccclida isenção''rle cli t·citos de "consumo, ou 
rle importação, mediante as e;aut.clas'Hlscaes~q u e o Jnspectot· da 
Alfand ega, ou Adntinistradot· da l\lnsa de Rendas jul ga r ncccssa
rias, ás seguint.es mercado rias e objeclos (4ti7): 

!i 1 .0 A's alllOSLI·as de nenhnm, ou de diminuto valm·. 
Reputa1·-se-hão amost ras de nenhum , ou de diminuto valot· os 

fra gmentos, ou p~J·t.es íle lfltn lrru e t· ~cuero , ou mer cn <loria crn 
qu antidade SI.J'ictamcu tc ncr.cssn ri a para rl ar a co uiJ ccer sua 
nntut·eza, especic e qualidade, cujos rlirciLos. não exccclct·em a 
200 rs . por volum e (4ií8l. 

§ 2. o A's machinas pcl[nenas de mão, Jl Crtcnccntes a colonos 
que vierem estabelecer-se uo rmpcrio. 

(4:iG) Adso 1i A!famlcga ela Côrte em 2G etc Nol'embro lle 1800, cilaclo 
em a nota a este artigo. 

(157) Est.a isençito, c a cslniJeler.idu parn ns morcactorias tl c que trata a 
Tarifa P. rn vigor, comprehemlem os dimilos actdicionaes. Circular de 24 
ele Novembro de IBGO. 

Determinou-se qnc a~ l'ezes elespncharlas ou importada s pela All'anclcga 
ria <::ó rte seguissem pura seu destino acompanhuclas de gu ias em que se 
mencionem n;io só a sua procedencia, como 1nmbem a sua iscnçao do 
pnç.ramenlodorcspertivo imposto.n fim rle qne se nüo rr.pToeluza algum 
farto rle apprehensüo, r.omo o que se rleu com lí3 r'<Jrn riros vinctos d e 
Montevidéo, n rlespachndos Jil'l'es de direitos. A l'iso ;í Mfandega ela 
C6rtc em 31 ele DezemiJro etc 18C.l. 

Nilo é neccssn ria or·dem tio ~lini sti'O pur·a o des pacho el o oiJ.i or.los quo 
pr ln Tn ri fa sfto line;; ele clireit.os. Orelcn r <í Thr~oururin elas Alagóas ettl 
2í ele Setcmhro ele 1862. (J>ür r io Oflic·ia,t. n.n 20 rle lllG2.j 

Jl' isento de direitos o garlo su ino. Cin:ular de lS de Junho de 1863. 
Negou-se dospaeho livre para umn hoia e mais apparclho que tinhüo 

ele serl'i r parn arnnrraç;io c . egurança rios navios ria companhia elos 
]J11Q uc1es lrancezes Messagcr irs nnpenia.tes. A viso ao Minislorio dos 
Esin!ngeiros em 2 c!e i\ lat·go clciBGl. (Rol. ) . . . 

Ve.Ja ·Sil a Orclern" Thesounll'til ria Dah1a em 26 ele ~lato de 18G3, ctlacla 
e1n a notn no art. tiO!L 

o exa me rios ol>j eclos, r.njo (l cs pacho li vre se requerer, seri'1 enran e
!<'ndo de preferenr:ia aos Primeiros Couferentes. Dec.reto n.o 3217 ele 31 
ele Dezomhro de 1863, al't. GG . 

Sito liiTes ele cl iro il os os oiJjcelos que fizerem pnrtc, ou forem sohrc
Sillcnles dfl outrosjú rlcspnl'l•nrlos r. usaclos. A1•iso á Alfilnllega dn Côr1c 
em 23 ilr. Fevei'P. ii'O Cle 1~61. ( . lii?IPXO .} 

Nilo gez;io el e iscnçiio do rli rnilos os oiJjcrtos elesp;ll' ila elos parn uso 
dos pnrli0utams. Aviso ;i Presirloncin Iins Al ugtias om 2ot de Abri l ele 
1865. (Düwi o o(i.daln ,o !I L tle 1~65. \ . . 

Só depois do con hce•dos os OIJJeclos sn llr es pod er·;\ roncetler 1sençao 
rle rtireitos . orclern i\ Thrsouraria da Bahia em 19 tl e Julh o llc 1865. 
(Dia1·io O(ll,cia.l n.o 178 de 186:;.) 

( ·~18) Vnja-se a nota no art. 2~6. . 
,\ viso ;í ;\lfamlega da Côrtc em 3 ele Murço rlc 18Gõ, crltJrlo em il nota 

i! O <ll t. '113 . 
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~ 3.• A's pcquen:.s au1ostras de madeiras, c aos modelos de 
machiuas, (le embarca~ões, <I c insti'UlllCDLOS, e de trualque t· 
iuvenLU, ou melhorauwuto t'eito nas arLCs (41í~). s 4.• A's barras, catres e cawas onlinarias ou communs, á 
lou.,:a usada e onlinaria, c outros trastes e objectos de uso <.los 
colonos que vierem estabelecer-se uo Imperio, comLanLU que 
uao excedao ao utuuero, ou quantidade indispeusaveJ pam seu 
uso domestico, ou de suas J':unillas (460). 

!i a.• Aos iustnuuentos de agricuhura , ou de qualquer arte 
liDerai , ou mecanica, que trouxerem os colonos, ou artistas, 
que vierem resitlir uo Lluperio, sendo necessarios para o exercício 
de s u~\ prollssào, ou iudustria; c a uma espingarda de ca~:a para 
caua colono adu lto. 

Si 6. o Aos l'estos de lllanLimentos pertencen tes ao rancho par
ticular dos colo:ws LJ.Ue vierem estabelece r-se uo lmperio, seudo 
desLiuaclos á a iuJêuLaçáo dos uJesmos emquanto se uao eu1pregào . 

§ 7. o A todos os objecw s destinados pan1 o uso p1·oprio dos 
Embaixadores, e i\finisLros Estrang·eiros, e em geral de Lodas as 
pes~oas eniJH'Cfrallas lia Diplomacia, qu e chegarem ao imperio, 
lia turma do :.ti'L. '1. 0 tlo Decreto u.• 2022 de 11 de NoY01llbro de 
1867 (461) . ' 

~ 8.• Aos geueros e cffeiLos imporLaclos peJos Embaixadores, 
i\l inisLros HesidHmes, e Encarregados de Negocios, acreditados 
juntos a CórLe deste Imperio, ua forma e coudit;õcs marcadas 
pelo citado 1Jcet·cton. 0 2022, de 11 de Novembw de1.857 (4o2) . 

1!l \J.o Aos objecLos de uso e serviç0 dos Chefes das Missões 
niplomaLicas Brasi leiras t{UC r egressarem, prccedemlo requisi<,:ào 
tlo :Ministro dos Negocio:; Es trangeiros, e Ordem rio da Fa
zenda (463). 

§ 10. Aos gene1·os e obj ecLos importados para o uso dos navios 
de guerra das ua \)õcs amigas, que chega rem em transpol· ,es de 
guerra, ou em navios merca11Les cxclus iv:unentc fretados pelos 
respectivos Gove i'JIOS (~61) . 

(·159) Mandou-se despachar li vres ele direitos uns li vros e amostras lle 
minemes pcrtcHccn tes a um engen heiro, no caso de terem vindo da 
Europa na HICSilla eml)a rca\:ftO que cite . Onlem <Í Thcsouraria de J'er
natui.Juco em 5 llu Dezembro de 1Sli3. (D-iwl"io U{/'iC'ia l n.o 2J2 de 18G3.j 

(•lGO) Veja-se o Aviso ao Pr esWente de Santa Calharina em 2 de Maio 
de 18G3, sobre a quantidade c qualidade dos objcetos que süo pel'lnit
tillos aos co lo uos dcspat.:harem lii'J'cs ,1e llirGilos vara seu uso clorucs lico. 

(•lGl) veja-se o Decreto n.•• 2022 el e ll ele NO I'cmb ro de 1857. 
Veja-seu AVISO i\ Allandega ela CôrLC CIU ;lU do Jau01ru de 1863, ele que 

se h a ue l'allar e m a ntil !a au <t rt. 513. 

(<162) Veja-se a nota ao arL. 463 parag rapho unico quunto aos Cun
s utes. os vo lu mes clespach<io-sc sem se abrir. Aviso ü Alfandegada ÇLlJ 'tc 
em 1·1 ue outui.Jro de 1861. (,umcwo.) 

(·1G3) Goziio . tambem -~~ ~ isençiio os cspolios dos chefes das missões, 
que tiver em ta ll cclliO JOJ,t do lmpeuo, e ObJectos el e s uas \' luvas, que 
r eoTessarem ao mesmo !HtJJerw. AVISO á Alfundegn da Càrtc em 18 de 
Murço de 1SGL (Mt.~wxo.J 

(4.6<!) Manrtou-sc rcs~ituir os. d ir eitos de expedien te que se haviüo co
brado de uma porçüo de car_v<tO, li e Jledru llllJJOltupo para uso da csqu~
dra Norle-Amcrieaua. Avtso u Allanclcga da Curte em ll de Oulu iJlO 
cl n 1860 . (lloJ. ) 



- •18í -

§ 1J. A·s mercado1·ias til': producção e lndustria :'\acionai, que, 
tendo s itlo expo1·tadas, mgressarem em qu a lque r embarcação, 
com tan to que Lacs m er eaúo 1·ia3 : 1.•, sejão dis tinguí ve is, ou 
possão. ser t.liffe rença(las de outras semelhantes de origem es
trano-eJnl ; 2. 0 , regressem de ntro el e dous annos nos lll csmos 
euvo~to ri os, e por conta do proprio individuo que as expo r ta ra ; 
3. 0 , venbão acompan hadas de certifi cado da Alfa ndega do porto 
de r eLO rno, Jcgalisado pelo Aç-ente Consular B1·asi leiro, c na sua 
faiLa na fO rma do a rt. 400 (4ti1S) . 

§ 12. Aos generos e m e•·cadol"ias de pr odu cção e m an ufac LUra 
nacioual, pe rtence ntes a carga das cmbarcat;ões, que Lendo sahid o 
de al gum pm-to do lmpe rio ani!Jarem a ou tro , ou naufragarem, 
c furem po r qualqu er 111 0ti vo vendid os para ~:ou sum o. 

:No caso de duvida de serem as m ercado rias sa lvadas nacion aes 
ou estrangeiras, u:1o Lera lugar a isen~;ão dos direitos de consumo. 

li 13 . Aos gencros ~~mercad o ri as de produ cção e manuJactura 
nacio na l,_ que fo!·c ,u impo 1 · ta~os, em em barcações estrangeiras, 
sob cauçao ou ha n~~a, 11a All a ud ega de ll rug uayana, couform e 
o a1·t. ti\!3, ou no po rto de Al buquentuc, c dcs t.e exponados para 
qualqu er outro llo lmpcrio, na couronnidade ti os arts. 4!$\l c 
seguintes. 

§ 14. Aos instmmenLos, liHos, e u tensílios propr ios de qua l
quer naturalista, que se des tina r á expl o ração d a ua turcza do 
llrasil , preceJ e ndo 0 1·dem do ::'tfi nis tro da Fazenrl a (466) . 

f\u despacho do can•iio de pecll·a importado para eslc fim se de1·e 
adoptar a pmlica seguida co111 os objectos destinados ao uso das mis
~õcs diplontaticus, de vendo-se, poni111 , cobrar o ex.pollicnte c arm uze
nagem. Avisos ao Ministerio dos Estrangeiros e ú Alfandcga t.la Córtc 
em 27 lle Outubro ue l ~Go. (llo!. ) 

o carvão de 7Jedru ·importado em taes condições não pagn di1·eitos 
de expediente nu {In· ma do art. U25 S }.u do llegutamento . ..t &isos ao .!Ii
nisterio dos Est1·mtgeiros em 27 de FevereiTo, e lÍ ..t t{andcgn da ciJ ,·t e 
em 9 de Ou tubro de 1861. (Hol.) . 

Para a isenção de direitos nestes casos basta directa requisiç;io dos 
Chefes das Le&uções, a cujas na9ões pertencerem as esq uattrns. Aviso 
ao Ministerio uos Estrangai rps em 27 de Eevereiro ele 1861. (.!lo!. ) 

Veja-se o Aviso ao Ministcrio el os Estrangeiros em 5 tl e Novembro t.! e 
1861, cl laelo em a nota ao ur l. 610. 

O § lO elo arl. Gl2 é ex tensivu aos generos importat.los pelos paquetes 
transatlanlicos a vapor para o consumo llos navios de guerra tias na
ções amigas estucionauos no porto elo Hio de Janeiro, lllétliante as pl·e
t:isas cautelas !iscaes; com tanto, porém, que a fartura ele taes gcneros 
seja apresentada pelo Almirante ou Chefe da respectiva estac;fw nava l, 
e por clle requ is itat.lo o competen te clCSJ?UCIIO. A riso <í Alfunt.lega da 
COrte em15 lle Julho de 186~ . {Dia:r·io Off!twt n. <> OG tte 1~63.) 

(465) Paga o expediente. O•·dem á Thesouraria tia lla lliu em 4 de F(!\·e-
reiro de 11l61. · 

A Yiso á Alfandega da Côrlc em 19 de Outubro de 1861. (Bol./ 
Negou-se despacho livre lle direitos para uma harpa (e origem 

estrangeira, reimportada no Impcrio. A viso ú Alfandegada Cú1'le em 92 
t.! e Outub ro de 1~62. (Dia:r io Offi c·iat n.• 33 de I SG~.) 

Pen nitlio-se a sa hidu de umu l111rpa , precedendo os necessarios exa
mes, a !lm de que pudesse ser tl espuchacl a livro de direitos, quando 
vol tasse cunceJ'ltH.ln, rccuuhcccntlo-sc ser a mcsnu1, v inda, porém, por 
conta dn propria pessoa que a exportou, e acompanhad.t de cerli llcallo 
do porto de retorno. Aviso á Alfandegada Côrte ern 4_de Novemb ro de 
11l63. (Diario Oflicial n.• 260 de 1863.) 

(46G) Yeja-se o Decreto n.o 321'7 de 31 de Dezembro de 1863 art. 40. 
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§ 1-5. AJ roupa, ou fato usado dos· passagei·ros, assim comô 
aos ,in~trumentos, objec tos ou <.~rtigus de s u seniç.o dia1· i0, ou· 
prohssao (467). 

~ 16 . A' roupa, ou fat.o usa tlo dos {;::t·piLiies, e das pessoas rlas 
tl'ipolações dos navios, aos instt·umenws uau ti cos, livros, canas , 
mitpp::ts e ttl>ensilios proprios de seu uso c profissão, quér os 
conservem a IJOrdo, qu é!' os rebire m, ou lcYem comsigo quando 
deixarem os navios ~m que scrviã0 (468) . 

~ 17 . Aos livros mercantis ese t"i jJLnmdos, e a quaesqu r:r ma
nuscriptos; aos r etnHos r!Jdap1il\a .; <JUS . .lin:os .(\ o_JlS.o ... dos .. pas., 
s:1J:;'efrós, co m tanLO que não haja mais de um exempl :J r de cada 
obra; aos desenhos e esboços acabados, ou por acaba;:, per Ll!ll
ccutcs a artistas que vicre1 u r esidir no Imp ::!rio, e em gera l aos 
utens ílios e obj ecLos usados necessarios para o cxe!'Cicio e 
arnmjo de sua arte ou .prolissà o 146\J) . 

§ 18. A's obras vçlh:1s de Qt:alquer· melai fiuo, estando inuti
lisadas; sendo lil'l"e as partes i•ll l~ilisa l-as, quando o uào estejão 
n::t oceasião de seu despac1w, ou· couferencia (4.70). 
· § i9. Aos barris, barricas, :l!!core Las, cascos, caixas, vasos de 
vidro ordinario escu ro, azulado, ou esverdinhado, de barro ou 
louça or·dinaria; ils !a Las de folha, de fe.JTO, chumbo, estanlw, 
ou zinco; aos saccos e capas ll e aniagcrn c qualqur.J· outro Lecillo 
e rdioario, c a quaesque r outros envoiLrJ!'ios semelharHes em qu e 
se acharem as mercadorias uão suj eitas a direitos pelo seu J1CSo 
bruto, salvo se, tendo valor commerci;tl, por qualllliCI' causa 
esbiver em vasios ou se esvasiarem, ou completamente separados 
das mercarl01 'ias a qu e pertcnei:io. 

I) 20. A's mercadorias estr:Hl ~:· ·~iras que j á tiver·ern pago direitos 
de consumo em algumas das n.eparLiç.ões F iscaes compe tentes, 
e forem ~ranspo rt:ulas de uns pa.ra outros por·Los onde houve1' 
Alf'andega, sendo acompanharias de C::rrLa de Gu ia, em embar
cações naejonaes, ou em IJal' ios es trangeiros, na t'órma tio Cap.12 
do Tit. 4. 0 (411). 

~ 2<1. A 's mercadorias e objeli:Los designaclos nas seguintes· 
Leis: n .o 213 de 30 de Novembro de 1.81i:l, arL. 26; u .o 71\.1 de 28 

(4G7) Os córtes ou peças de fazendas ainda que os passageiros alle
guem destinarem a seu uso, não esiiio isentos (le direitos. Aviso fi 
Alfaodega da Córle e m 26 lle N01·emhro de 1860 in fine. (Bol.) 

Sujeitou-se ao pagam ento de direitos urn coche, novo tm usado, vindo 
el o Estado Oril'ntaJ pela fronleim terrestr e. Ordem il 'l"llesourarin de S. 
J;'edr o em 28 de Novembr0 t1e 1861. 

Para ter lugar a isençii0 t le direitos é necessario que os objert.os 
acompanh em o passt~gci ro. Avis0 ít Alrandcga ela Côrte em 20 de De
zembro ele 1862 . 

Aviso á ' Alfandega du Côrte em :l2 el e Janeiro de 1864. /Diar,io OffiL'iat· 
n.o 29 de l8G·l.) · · 

(•168) Aviso {I Alfanàcga da Curte em a de Março de t8G5, citado em a 
nota ao art. 413. 

(469) Veja-se o Aviso a Alfandega rl<l Co rte em 20 de J)czemuro ele 1862, 
Gitado em a nota ao§ 15. 

Veja-se o :Decreto n .o 3217 de 31 àe Dezembro de 1863 11rt. 40. 

(!1.70) Paga expecliente. Orilem á Th esouraria da Bahia em 4 de Fevê-• 
reu·o de 18G l citada em a nota a0 § IL · . 

(471) Paga e~P.ed iente. Ord'em i\ lfhesouraria da Bahia em 4 de Peve
reitO de 1861 mtatla .:;m a notu,uo ~ 11 . 

24 
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dt!·Setcmbt·o d -!853, art. "19; n.• 939 de 26 de Setembro de 1857, 
art. 1.t.i ~~ 3.• c 11., art. 18; n.• ·l027 de Hl de A~ros to de 1859; c 
u.• 1040 ue 14 de Sntcmbro de "18:i\J, arts. Hi e 17; c quaesqucr 
outros, cujo despacho livre Li ver s ido, ou fõ1' concedido pela 
Tarifa em 'vigor, por Lei especia l, ou por contracto celebrado 
pelo Governo 1 111 peria l cont a lguwa pessoa, Compan!Jia ou Col'
pomçáu uacional , ou estrangeira {472). 

{4H) Foi por equiroco que a Circular dl3 9 de Novembro tlc 18Gq mandou 
incmir este !JUI"agrapho no arl. U~5 do lleifulameu to. F1cn JHJJS u rcrc
ntla Circular revugad,t nesta pnrle. cu· ·u Jill' du at tle OutuLn·o de LS- 1. 

Veja-se as oiJscrvuçõos sui.Jm direttos de cxpe~liente em a uota oo 
art, 0:2~ !i 3.0 exe·CJlÇilu tl.• 

Silo li vres as I.Jurcas de vap~r c o~ matcr iacs necessarios para ns oiJI·ns 
cl !l Colllpanltia ue Nuvcgaçito nn IJahta llu llio de Janeiro c Nidheroy. 
E~ tatulos ilJJ[Jl'OValius ]Jor Uccrclo u.o 21~1 li ~ 5 tl c Juuho de 18iiS arl. aG. 

Negou-se isençfw ti e direitos para um carriu ho de mito e pil, cha iJ<Jadus 
de ferro , para a tnaugnt'OÇiiO da estrada de rcrm de ;;autos a Juudialty, 
por não estarem laes ubjcctos cotuprch eudilios na cumliçilo 7." do uc
crcto n.o :l1:M de 1;J de ~lar~u de 1~8. A riso ao llariio tlc Muuú em 10 
de :Uaio de 1800 . {tlol. ) 

i\Iandou-se despachar livres de direitos de consumo, á vista das l'<'S
pecti>•as facturas, as ferrugens vi ntlas •.la ITurova parn us oi.J ms tlu nova 
c;asa da Moeda, rerouHncutlanclo-se, porém, que em casos identicos se 
t·~··ec iflqucm a> mercadtn·ias imporUtdas, junlauclo-sc aos r equcrtmentos 
:•~· cnmpetcute~ ractul'IIS. Aviso aos <'mpr!'zarios em 22 •1u So1·em1Jro 
t\e 18GU. (.~ll"IIUO . . ! 

Veja-se a Ctrl'uli<r t.J, 2~ dl' :\ol'embro de 1 co cit~da t>m a uotn á e te 
urligo. 

Deelnrou-sf) qur só se ronrcrlt•ria dt'spncho li no tlc direilos para os 
ell"citos mcnc.ion tulo~ ern uma rPioçiio ,,q;n ni ~alla pela comnt issito JJ Ct
meatla pelo ~liru steri o da ~lal'inlta , tl clo rmiunnci iJ-SP :~ quéllidnde, c or
t:a udo-su a qm•ui:uadc •los oiJjcclos clu que polir precisar a t:OillJmnltia 
.ürasilcil'(l de 1'"•1'"'\I'S n Vapor, sendo que. se as nrccssitlarlcs rio con
stunu exreder~"' ;, , qtlanttdadc.; man·<.ula~. su podcr;i a •:ompanltiu 
uiJLer dr!spao:lto Ih r.: , llll'tliante uma rigorosa justtficaç;ir• clessa~ ucces
sidade·L A 1· i~o ;í referida. COl)lJ'anhia em 17 de Jaueiro ti e 1661. (Rol. ) 

VeJa-se soiJro• tsto o .\n~o a Alfanclega da c,~1tc em 3 do ·ctJ:llliJJ·o 
de l~fi3. (IJü lrio O(fkial n.o 2.:"!0 ele lllw.) 

A vi so ;\ AlfatHh·g-n dn C.lrle rm to ti c Junho ti c HlGl , (Boi.), ndol i v o aos 
niJjertos que Cnl'lleiro Lei• o e Hulll iJinl mmprarcm e. clespllrha•·c lll em se11 
nome para a~ oJn·as ela 2-" sc~ç.io tia es trada t.le ferro lle D. Pcrtt·o 11 . 

Exigto-sc da ,\lfantl~ga da Cl.lne umn tahclla tlcmonBtrath·a t.los g!l
m·ros que tem sido tlespacltatlcJs livms llr tll!'ritos para a· dirersas 
•·om~anhias c mprczus que guzilo tll'~$e favor em ' ' irlude de Lei ou 
coHtrn!"lo r.om o Go1·erno, nos quatro annos linnncciros de J8ii7 a ÍB61, 
com dJ,8ignaçilo das quanlins c vaiare~ offieiacs dos gt•neJ·os tlcspa
,.hadus em cada anuo. c dos direitos que clcix;iritu üe snr pagos. Avi~o 
,; mesma All"antlogn Clll 18 tlc :; l'! ntn!.rro de 1861. Circular tio 21 do mcs111o 
uwz e anuo. {0 Aviso est;i no Boi.) 

Concedeu-se liCS JJacho livre de direitos <i uma caixa com cinco mil 
cravos para rerr!uluras rios animars nccl'ssarios aos tr;11Jalhos da c~ trat.la 
de ferro da Bahtll. Oruem <i respectiva Thcsoururia em l:l de Jl;oYcmuro 
tlc 1861. (Boi .) 

Yeja- ·c a Circular ele 13 tle Janeiro de 186.2, de qu<' se ha ele falln.r em 
~ nota ao Capitulo 5.o 

Mandou-se despachar lincs ~l c rlircilos ele consu mo, mas suj eitas aos 
de ex poiliente, t.ltver sos ill illerwcs importaclos ele LiviJrpool pal'll o ser
viço da compan hi a dn NnvegaçitO a Vapor elo ~laranh fto. Ordens ares
)Jectira Tltesouraria em :19_du Mm·ço e !J ele Junho de 166:2. (Boi.) 

Com:cdeu-se despacho ltHe ele dtr01tos para os materutes ncccssarios 
ás obras ela Companhia Rio City Improremcnls, eruc foiSStlm coutpratlos 
no porto do Rio de Janeiro, ronsiclera<los cotuo imporluctos elo ex terior 
pela mesma Companhia, nu intelligeneia porém de que para somclhnntt:~ 
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§ 22. A's mercadorias e quaesquer objcclos. que forem di
·J'Cctam en le illlfJOI'lados por _couta, e para o seí·viço do Estado, 
qualquer que SeJa o seu dcstwo, ou empreg ,473). 

tlesparhos faz-se mi. tr r ordem expressa Li o Thesouro. A 1•isos ;I Al fa n
<lcga du Cürtc em l •! cl • Xn1·ern1Jro de lllü2 e em ::m lle Outnhro do 18ü3. 
( Dia?·io O{/Lcwl n.o 238 de 1863. ) 

Negon·sc, nt6 resoluçfw ela Assemi.J!c!a Geral, iscnçiiO de direitos, aincla 
mesmo motliante finnçu, pura os nJüteriaes o uppat"Cihos importados rio 
ost,rangci1·oncucs~ ut'iCJs üs obras da .Eillpreza ela lllu !lliuaçüo a guz hy
rl,·ogenoo ria C"a pila l tio ,\l;1 ranhiJo . A vi:;u uo Prcsidcnle da vrovinciu 0111 
~0 liC !'IOVO!Ilbl'O Lio I ~G1. {Dia?'ÍO Of/tcia/. n.u 68 de I u·~.) 

C'on•·•·dcu-sr tlrspacho lil'l'c a 8.500 chapinhas lic laláo cleslinaclas no 
rxpmliuntc elas r·argas nas pontes da com!Jan hiu Niclhcroy e tnhomiriJn . 
Av1so <i Alfanclrgu l la Cõrtl' um 7 de .\i.Jri tle 186:.. rDiCIJrio Oflicial n.o 
29 de 1Bo.; . ) 

rrorüu isc11to r1e d ireitos llous ,·apol'es mandêlriOT-: construir ua Tn gltL
tr rra, um com Uv ·tino ü Cnlllpanl ll a Fluvial, outro ti eostcin-1, rio Ma
rnnluio. 0rliell1 ú r es pceli i' D 'f ltesoumria em !lú elo .J aneiro de 18tH. 
(Dia·rio O[Jic'ial n. o 20 <lo JSG•I. ) 

Exiljio-sc qnc a Cnmp1111hia Fluvial apresentasse uma relacüo de todos 
os ol.J;cclus d•: que no dt'cur ·o de um a uno pmlosse cm·ercr p<Írn o custeio 
el e sf'n vaporr:s . .\l"i3o ao Pres iden te do Mnranhilu em 8 tle i\ovemiJro 
de lSH.J.. 

Negou-se iscnçüo ele rlireilos nus nwlcriars ela Empreza Aquarin 
Santo-Amarcnsc da lluhia. Al'iou uo J>rcsidcutc ela l'rovinGin em~ tl c 
NOI'C ili iJI'O el e 186•!. 

A' COI!t.PCfnj biU, ]JUI'(I, COilS{/'ilfÇàO dl' tHIICl· estJ'((dfG ú.r ( I'JTO r(f!'fJI'O'lliJI.CiU· 
d .t JJalHa {Ot concedu/.ct Lsencao ele d/.l·ctt.os de ·tmportacão cknlro do 
JJr a.;so m((rcarlo Ji tt l' ct a, conélusrLo das obrcts, I' nos d,,::f mmos, qt~c a, 
cUa imm.cdf, ;f.aJw•nte se scg1lissem, rws trili!OS, madúnas c instru
mentos, que S<' d1·sil:11 assem ,i lll ''S IIW cs!!'oc!a. ef•'., bem com.o ao CUJ'l'tl·O 
de JlednL, JICIO cspuco de sessmlu unnos ; {tr.ondo o [)O"> O destes {a·uores 
suje·ito aos R•''lillo.inentos {iscaos pa-rtt rlll:ta'l' qtWll]lwr abuso. Con
dit;<lo 8.n elo co'ntror:to approvmlo pelo Decreto n.• J ~nu ele 10 lle De
zembro de 1 83~1. 

Veja-se o A l' iso á Prosillcnr ia ele s. I'ecl ro em .20 de Agosto ele 1864 
moncionudn cuL a notn no art. !lS{i. 

';io gozflo rl e iscnçJo ele direitos os vaporos que navagiio entre o 
p<lrto ,ro nio de Janmrn e o de Santos. ,\VISO ao !llinistcrio da Agricul
tw·a em -1 de Outubro ele 18ü-i. 

(·lí3) Só é per111ilticla a isençiiO de direitos uesle raso, ']nanei o as 
mercad oria~ ou objel'tos dPsti naulls ao scn' IÇO elo E!i larlo fon•m Jrn por
lildos por f' onla c ;,relcm elo Go ,·emo. Avi so itO ~ rin i.~ t orio da AHII'Jltlla 
em 17 ele Outul•m tle ISGO. t llul. ) 

Ycju-sr o AI' ISIJ no ~lllli$1Hrio da Gtterra e111 lO de Novembro (!c 1860, 
r·itado em a notu ao art. 5 t::3 ~ l.n 

Rn']ui ilon-sP. ao Wnisterio do rmpe1 i o encrgic>lS pro1·ídencias en1 
IJI'Ilcm a ']li e o· 1 HJlOl'es l!H Compaulua tio AI!•' ParagnHy I'Olltlnzflo )JHI'il 
cuyabú t.t s ,~argc1 s tiH nnçao. An:so cto mesnw ;\11111Sleno cmS liH Janmru 
de l8GI. ( Uol. ) . . . . . . 

IJeSpüChOU- ciU III' I'CS de lill'l' ti.OS YU I'IOS OiJ.Jf•t.lOS V III ( I O~ ÜO Hil\'1'0 para 
as obra~ elo Ptdnr •J o d>1 llfla-Vtsl.tl. ,\vJso ao MordOIIJo-mor ela casa Jfn
pcrial em 3 de Agosto rle_ 1861 (.i •twea>p.) 

~!anelou-se tlr>opanhar 11' res uc t l,<rmtvs uigu 11s ilrligos I'CJlletlillos po1· 
1·uulu el o Govrrll•l parH uso da Allamlrga rlc Ali.JUI.[LH'rquc, , que ficou 
aul'lrisuclu a a ·:;i 111 pror·.edm· S<'llll rc qne. e lizercrn wcs reme<;sns. Pl•r
turia ít lllesm;l Ai l'amlrga .c 111 lt <I<> .l'i1Jn:111l•m du 18ül. (Boi. ) 

1\ecorumendou-sc 1i s Allallll egn~ qur, logo qu e rcl'ehcssem ~lgum H•
lultle com QIJj.,l'loS remc!Wios pelo Gnl'erno para HSo da~ !orcas, 011 
dos eSlaiJeleCi llH' IIIOS ,JJlli.JIIrOS CXISlenteS na~ pl'UVIIIf:.lnS, O I'.OllllllUIII 
''i.IS:::)eJll UirlH;ícn uenl.o ti Pre:o::HJcneHt, para se p1·oecdet· a IIHrn erhat.a m-ro
t'ildaçilo de taes ol1je ·tos, e niin sn tl eleri orarelll 1'01' uwa longa clemora 
u« Atran lega. Cirmlar clr 2i ele Urzemllro ele J8ül. 
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§ 23. A's mm•cadorias, ou quaesquer objec tos per tencentes ás 
Admiuistt·ações proviuciaes , directamcntc importados. pot· sua 
conta p:u·a serviço (mblico (471~) . 

os obj er.tos importados com des tino ús obras ria ponte ele ferm sobre 
o r io cap'i/Jeribe, em Pernambuco, forúo isen tos !los tl irei!os de co u
sumo e expediente. A viso á Presidencia daquella provincia em lB ele 
Marco de 1862. 

,t ordcrn etc 12 de setembro ele 1861, a que se re{e1·e o A v-iso de 18 de 
Marco de 186:!, mando u. dar despacho tr:m·c a.os d-itos objectos dPs t inecdns 
ús ób1'1JS ela 110ntc, nos trrm.os dq. co11d·içrt.o 7." do ·respectivo co rr.tructo 
celebrado em. 6 de .ua1.0 do ·rc{endo anno de 1861. 

Avisos;\ Al fandega da Corte c uo Ministerio da Gucna em 5 tle Abril 
de 1862. (llol. ) 

Deve-se mandar entregar directamcnte, e sem se abrir, aos ~I inistros do 
Estado, os vo lumes que vierem eom soi.Jscripto aos mos m<Js, em sua 
qualitlacl o offieial. Aviso á Alfanclegn ela Côrtc em 9 tle Agosto el e 1851. 

~·oi autor isada a Alfandega do Alt>uquorque pm·a coneetler tlf'spacho 
li vre de direi tos ';!OS o iJj ~) ttos tle tJue tru ta oS 22 tio art. 512 tio He!;'uta
mento, quando for rcqnlsltatlo pelo chefe ria estar.ilo n11vaJ da provmcra 
sobre os ar tigos pertencentes exclusivamente ao "servi~o da mesma es
tação, declarando-se na requ isição u natureza e Ons uos ditos ar tigo', 
cl'ot\dc, c em que embtlrcaçócs importados, e porque auloriliacles remcL
Litlos ti ustação. 

De tu !lo se eleve da r parte ao Thesouro c l 'hesouarin. Portaria áquella 
Alfanrlega em G de Novembro t1e 186~. (Dill·rio 0//icial n.u 4i de !862 . ) 

Sobre este ol.ij ecto veja-se a Orrlem ;í Thesouraria de Mato Grosso , 
em a mesma data. (n·iar io om.cial n.n .nele !862.) 

Póde-se fazer o despac;ho h \Te independen te rle apresen laçiw da rc
l ttçiio do conteudo no vo lume, o qua l poderá ser verificado uo acto tio 
despacho pelo Conferen te. Aviso J Al fand cG'a tia Cürte em 5 de Frvc
r eiro tlc 18t>a. (Diario O[ftcial n .o 73 ri c 18f.3. 1 

Mandou-se tles pcll'hilr li vro ele direi tos o espolio de um iudivid uo 
Bras ilei w, pertence nte ú tri po taçüo de um >HI VIO bras il r iro, morto em 
v iagem daqui parq Lisboa .. \ viso ú presionncia llo Es piri to !:ianto em u 
de Junho tle 18G~. (Diario Of]icial n .o Hm lle 18G:l.) 

Manrlou-se tlctipatliil l' livres de direitos 11a Atfanctega de Albuquerque 
e remcl ter para cuyabJ, niio só os meclica menlos e outros artigos que 
o .\rscna l d~ Guerra !la Côrle til'esse lle para all i envia r, routo Lambem 
todos os ob)ectos que par a uso do exet·t·lto siio <! unua trueute remetliuos 
para aq uella prov inciu, nma vez que os coucl uetores )Jrovcm, eom os 
documen tos I'J U!) apresentarem , ~sta circumsla nr.ill, SC ilUO tort os OS OIJ 
j ectus aeompa n!Hrtlos de offieio elo Chefe Superior tlo Arsenal de Guerr<I 
c:om uma notn der.lanrtor ia dcllcs, del'eilf lo-sc tlar immectiata nwnte conta 
elo ctespach., ol Thcsouraria tia Provinf'ia. Portaria •íquella Al fandeg,1 
em 11. d e Nov.,mbro tle 1863. {Dim·io Uffi.cial n.o \?68 de 1863.) 

Fira sem clfei to o despacho li vre para objoctos compwclos ou justos 
r<~m p:1rlirui :J r~ .> pa ra o Eslarlo, desde qne a r.ompra se Jlfio effectuar. 
Al·i;o ~ Al fandcga da Cô1te em 2G ele Junho tle 1863 . (. tnnexo.; 

Recon hece ndo-se que o obj ecto qur. se pretende com prar nüo sm·ve 
purn o servi ço ti o Estmlo, ulio I em luga r n iscnçilo el e direi tos. Aviso 

H All'antlega dn Côrl.c em W de Ma io ue 18G3. (IJ i C~?'ÍO O(ficiu.t 11 ." ] .ti 
de lBUô.) 

(•!i-11 Ordem ;\ T t10souraria do Rio Gmmlc tio J\nrtc em 6 etc Março 
de l~Gl. 

.'iegou-se iseuçiio ele <lirci tos para var ios objcl'los imporlados par a o 
ei,Cil!Hll lleuto .d'agua IW. provineifl ti as Alagdas. por truta 1·-se de t1 11H\ 
C!ujn·nw pnrt.rc;ul<l r .. Avrso ao respef'tiro i' t't' ir!Bnte 11 111 \!9 ele oezcmiJ ro 
el e ISüJ. 1vwno !Jfltctat 11.•• u rle l8Ci3.1 Oi to em 2.4 de .\ bri l ele !Bü.; ci
tada e111 a nota •.157 . 

Da i ~cnçflo tlc rli reitns de que trata o§~~ do arl. 512 noo po<lrm gozn r 
«S empt·ozas Jlilt'llt'lll~res, ~em <lutorisaç<iO dn potler lcgis)AliH>. Al' iso~ 
an$ Prestdcntcq ti · fi! mas e . Pitulo de o de f(' l·crc iro tlc l81i5. (Diario 
o(fi cwt IJ." 1'í tlc HlG.i. J 
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§ 2-i. Aos pl'utluctos ela pesca das em barca~\ões uaciouaes. 
~ 2i>. Ao xarque e mais productos do gado, llt:! origem ou 

pruducção do Estado Orienta l do Uruguay, constantes da tabclla 
n.o 8, na fôrma do art. 4." do Tra tado de Commercio e Nave
gação, eelcbrado cnt.re este lmperio c a 1\epubliea Orienta l do 
U1·nguay em 4 do Setembro ele '1857, emquanto estiver em vigot· 
o mesmo Tratado (47il). 

_(4ii\) O Go1·emn roi autnrisa(lo paru snjeilar. quando julgasse couve
Jllen te, ao pagamen to dos direitos ele co;~surno os couros, xurques e 
ma1s prodn,'tos do gado, importaclos pelo int erior da provincia de S. 
Pe1!ro llo Hio Grande 11•J Sul, elo qua lquer pouto elo Estado Orienta l, ou 
lil•S outro? Estal'los Jimitroph os, para sore111 cons umidos no Imp~rio, e 
para 1mpor LI JreJtns el e tranS JI.O sobre os metimos generos desiJnaclos 
IJHra o estrangeiro, fi ca ndo neste caso re vogado o art. 25 ela Lei de 18 
rle Setembro ele 18,15 , na pa•·te relalivu cls fronteiras, que julgAr conve
ntente. Le1 n.o UH de 2i de SctembTO de 1860 urt.. · ll § •l.o 
~!andou-se suspender, do t.o el e lnn eiro ele 1801 em eliantn, a execu ç~.o 

cln trntado ele conunercio eom a Hepub li cn Oriental do Urugnay rle •1 de 
Setembro ele 1H5i, declarando-se subsiste nte o rle 12 de Outubro de 1851, 
na p<ll'tc conven cionncl<l e m as notns r e versaes ele 23 ele Sete111bi'O ele 1808, 
t.rocadas c nt,re o Ministro elos Estrangeiros c o rcpresentnnte ela mesma 
1\epub li ca , sob wja fé se ratili co Lt c mandou executar o referitio tJ·a
t.nelo ele Selem lH'O ele 18Yi. Decreto n.o 2G53 ele 2D ele Setembro de 1860. 
(A.unemo.; 

o tratado de '1 de setrnnbro de 185'1 hwv·ia s·ido p!·omttlgado 710r De
cr eto n.o 2269 de 2 de Ou.tu.bro de 1858 c mandado ea:ec·Jttar por Cir
cnln·r de 11 de Jrr.nci·r o de \8ó9. Veja-si a c·inula.r de 13 de OtHttb·ro de 
185D e a 01'dem á ThesowraTia ele ·s . Ped·r o tm 4 de Janei-ro de 1860. 
(Bo i.) 

Commun ieou-sc ií Thesourarin el e S . Perlro que em nota l'le 26 de Junho 
ele 186 1 o Governo da Hepub li ea Orienta l elo Uauguay noti flc<ira ao En
carreg ado rt e i'\egocios do Im perio em Monte vieléo a cessação ela esti
pulação elo nrt. .(.o elo tratatlo ele H de Outub ro Lie 1851, que isento"' po r 
espaço de llez a unos el e torto o direito rle exportaçfio o gado ern pe 'll!e 
passasse daqunlla Ropubli cu para o Imperio, a qual isenção deverm 
find ar no <lia 26 de Dezembro ele I8!il, nos termos elo art. 5." do r efe
rido t rala1Io. Orde m <i mesma Thesouraria em !!D el e Jul ho de 18G!. (13ol. ) 

Com municou-se na mes ma data <i Pres itlcnc.ia llaquella provincia, a 
qu em reme teu-se cópia da rn em:irmarla 110111. (13ol. ) 

Veja-se o .\l' iso ú Prcsilicncia de S. Pedro e m !)4 de Julho de J8GO. 
(BiJ I.) 

Veja-so o Aviso no presidente de s. Pedro em s de Ab ril de 186:..1 ei tnlio 
cn1 11 nota ao art. 321. 

Depois ela cessa~:iio do lmlarl o de .J. el o Setembro lle 1337, a contar elo 
J.o üe Jan ei ro de t862 em eliànle prin t ipiou-sr. a cobrar direitos de •m
portn )'i•o dn~ gencros constantes (lo auncxo qtto faz parte do. !lles rno 
tral ado. os CJlHlllti s;io os m0smos de que traia a tnbella n . 0 8 JUnta no 
Regulame nto de HJ rle Setembro de 18GO, ass im eomo os que conslantes 
fles sn a nnexo fazem part e (In taiJ elln n . o 1 elo Decreto n .o 2,186 de 29 de 
Sete mbro do 183D : n acl a ~e enlnanrlo elo gado em pé, pm· achar-se 
isento pnla Tarifa em Yigor . Orei em iJ Thesouraria ele S. Pedro em 28 de 
Maio ele t 8G3 •. 

A clisposiçilo elo ~ 25 rio m·t. 5 1.2 se applicava u. loelos os portos aJf,HI
i.l cgaclos rio Jrnpeno; o tf'nclo <l e ixarlo d e vigorar o trataclo de eom
lll crr.io o navcga(:üo ''elrbrud o cu tre o Imperio c il Jl e publicn Onontu! 
rln Unt~tw.Y em 4 Lle Setembro de 18:5'1. cesson a isençiio de <l •r e JlOti 
couccd idll por esse pa ragrap !J o. !\i• o roi, pon:im, até~ prrscut.e r e •'og aflo 
o !; 26 dn el1to <11'1. ol .2, çlue Cl •ncedc 11 JScnçr1o ele cll.t e1tos l1 e consumo 
aos gencros c mercarl·u·ws mcnr.:ionnllos no ar f. :321 e na t.1bella n · '' l 
unnexa ao Dv1; ret.o n.o ;J•l8G tle :10 tl e Selt·Hnhro ele J85D, que eutrnre111 
pP.Ios portos IJ<tbilitaclos elus fronteiras terreslrcs e pelos portos hnblil
·,aclos c a ll'an tlegncJos tl o Hio urnguay tia provincia ele S. Pedro uos 
lermos P. e<1sos r;spec.iaes marcados no rnesmo Der.re lu. Deve vortanl~> 
rigorar a d i~ pns i çi\u elo nrt. Ol5 riu Le i n." 3GO ri c 10 !I e Setembro de 18,!5, 
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§ 2õ . Aos ge!lcros e mcreado1·ias mencionados no ai'L . 321 elo 
presen te Hcguhl ni CI I LO e na tabc lla n.o 1, ~ n u exa ao Dcercto 
n.o 21i:i6 de 2\J el e Sei.clllbro de 1.S~9 , qu e cnL1'a1·cm pelos \Jontos 
habil itrHlos das f ron teiras tc iTCSLrcs, e pe los po1· tos hab i. i Lall Hs 
Ol~ alfancicgados el o Ri o Uru guay da PI'OI'incia el e S. t'e ll ro rio 
H10 Gt'a1Hlc do Sul , nos termos c caso cspcc:iaes marcados 
pelo mc~mo Decre to (ar t. 215 da Lei n.o 36\1 de :18 de Setembro 
de :181ii:í (l7HJ . 

§ 27. Aos ge net·os introduzidos pelo in te1·io r cbs P ro vín cias 
do An1 azonas, do Pa rá, c de Ma Lu Grosso , ele qual quer pon to do 
1.ClTi Lo r iu~ estrangeiros que li llli t::io CO III as mes11tas Proviu eias, 
e que l'on:nt de producç.ão elos di tos Lcl'l'iLo r ios Jimi Lropb t;s . (477) . 

§ 23. ,\ o ouro c prata en1 ba r ra, pó, ou mina, em J'ulli cl.a, 
c em lll iWtla nat.:ion al , o a c t ra ngci 1·a . . 

~ 2:1 . . \'s me 'u l!tas cic qualrntcr uatureza c melai , c as cu i
Jee<:ões ele ohjpctos :li'c heo l o~icos, ou m lm is;naticos, im pur
larlos cli rer ta lll cn tc para csta oe h~ t : i ll l entos pnhlieo ': . 

~ 30 . A's nt:lc l lin a.s proprias p:1ra lavrar !' l.ena c \Jrep:lr:1 r 
o~ pro el ut.:~.os da ap; I'!Cu l w ra , e para o scrvtr;o ll c qua quer fa
br~c~ , p:n'a os uavios de vapo1·, ~para as estrad as de feno (473) . 

~ a1. . A's pet;as das m achi llas l rnportatl.as em separado, a res
peito elas quaes se pl'llvar, mediantt: e:xallll' fe ito po1· peri tos ~a 
escolha 1io Chefe <1:1 Hcpartição, c em sua p 1 ·cscu~a, que uao 
podcl! l Ler ~H ILI ' O d.cs li no, ou applic:u;ão scmic_J su bstituir pc~:as 
Hlcntlcas , .]a ::tJ 'I' IIlll aclas, ele eer tas e dctcl' llll ll:l(las lllachmas, 
ou se rvir el e sohresal cntcs it s que, cxi:;Lindo pcr l'ei~as, poss~1 u 
ioH til isar-·se por qualr]uer t ~l·cntua li dadc (<170,1 . 

cmquauto por Dcn·elo ,;,o fi\i' urrlonnrlo o conlrnrio; Oeunrlo m~lal.Jc
l Aci li u nssi nc u rr. l'tlcu lci r n inl !'l li ;;ene.ia dos ~~!f 2G e :JG elo ll~Gulm n euto 
ti as t\l fanclugas . Or ei em IÍ Tlwsourur ia el eS. Ped ro om ~./.l i c Ma10 ele \H(loi. 

Voj a-se a nota uo art. 3~\. 

é4iG) Veja-se a J1o!a antrrior, P ao art. !l.:!l. 

·l í7) l>cwla•:on-se quu OillfllH\1\lo tiO achasse t!lll vi!.l'OI' a rlistlos i ~üo rio 
m'l. :?5 tia Le1 "·" 369 rlc 18 clr S1' le111 bro rlc 181~, que reputou IJ:l' n• ·•·os 
n~riouaes o:; de p rodueçilo ti os !!::lados li mitroph es . os lulrnduáJns 
pulo i nturior ela prn vin ew elo Amazo nas, v inrlos elo q11 nlqucr ponto li<l 
ncpubl iea ti o Per[c JH\o estüo suj!litns '' d irei losclu i 111 po r1nçüo . AYiso ao 
PrP.siclr.n lc do Amawuas c uo fili nislN io elos Eslr mtgPir os cn1 H dr• 
)IH!O tle 18HO. 

r~j CI -se as orclc•ns cí 1'/.rsouml'ia do pa;·tí. em P c. '.!l de I>cre,·eiro e 
r:; de .1rarco de tsr.~. citCHltts em a 1101a ao art . ti~2, c/.L . 

Sito i se1itus c.le tiir'cil•>s de comnrn1o as mcrc' i! Ci ori<~ s tr:uJspor laclus pu r 
aguu dn Pnraguay I' t n l pOr l :u la ~ no lmpel'io. OniPIIl ,i Th esotll'ill 'i ll ti !' 
:.!alt:J Grusso e11t 13 de .1 1u1 ho tle 1863. 

(·178} i'<•g<t cxpeclic:ntn . OniCIH ;, T!wsou n11·i;t 1111 Bah;n Clll 4 rlc F~ve · 
•·r·ll'll tiP !Hli l , r· iiHtla om n noln HO!) I l. 

_l,.oi r:t~llt'e~litln o cl<'spncho liHI' paril clua .~ prnns<t.< ll• cmi•:clar i!II:(O
d,to. Anso 11 Alfnn<lega da eMir em :.'!J cl t•. Agost() LIP l,ü:J. (lJ!Il i' IO Offl
dal n.o ::.'lG r(p 18G:J. \ 

Fu.i I.!Ot l l' ~"cli d a iSc ll~;;,o rle di l'eilu~ P'!l'íl uma J ll~trhi.ua · ~ SUü~ pPI:LençHsl 
rlcs !liHH ia H prcpaJ'tH,.:uo do gciiJ nrl t 1u~ ral .. \.v it:o a t\ llillH cga ela Cur te <-' 111 
11 dn S.' le:IIIH'O ri . J:;G:l. fnial"in O{/icice/ n.o ~~~~ d o tR<::J I 

As sctnclll.es 11<it> s[11 1 isi'nlns Li e di r.•i los. ,\ 1·iso "" ~ ~ •!islerio du .l gri
•·ullura <'!li !_1 de Nol'<'JlliJI'O ti r .I~Gi. (1Jial"io Oflicirel u.<• ~;n _do J8tiJ. ) 

sali'V se ;orem mw/.Ctrrdrts ·I'U por ru11fa elo c;vrerno. IVtso nladtJ. 

(.(i9) Os ai'! 'Cltilr.s til' forro /l<li'U eran1~üo de C(!hlri ; as ele YiljJUI' 111in 
u:~ l~o !!senlos tlo p<~g-amento 'f! clireiins .. \\'iso <i Alf<Ultlrgu cl<• Córlo ew 
1 o rlc Agm;lo ele 18ü<l, 



~ 3"2. Aos objectos pert.cnccotns ás Companl1ias Lyricas, dt·a
maticas, cqucsLres, ou ouLJ'as ambu laoLcs, l!UC se destinarem 
a dat· representações pubiicas; as collccções scientificas de 
hism1·ia n:Hural, 111lillismaLica, e de a:liigulcl:Hic ; :1s esta tuas c 
lJUStOS de qH:lCSifUCi' 111aLl'l'iaS, l(liC forem de,;Li!ladas a CXpO
SÍÇ::iO, ou !'CfJI'eseutarfw puhlic:1 vi80l. 

fo:ste úespacho u:"w porlct·a ser concedido sem qu~ as partes 
caucioru:m os direitos (1e cous nmo dos objcctos rncncionaclo:; 
neste paragrapilo, qu e seriio cobrados, se tlcntt·o <.lo pi".!W con
cedido pelo Clcl"C da Repani r;iio, que poderá sm· pot· ellc r:l
zoavclm;;lltü {l!"Ot·ogaclo, n:1o forem os objectos assim despa
chados reexpor tar! os intcgTalmcnt.c, ou uão fôr provado o seu 
dcsapparecillll' · ;to e consu1uo pelo uso, ou obit.o, segundo a 
uatur e1.a do o:ljecto (481). 

~ 3:.1. A's itn ;.;;Gns, e em geral aos objecLos pt•opt·ios c e-x
clr ts il•os elo Ct •l uo lli>ino , i11rlispeusnvels para o serviço da:; 
C~thedrilCS C) att•ir.cs, Li.ir·cctarncnte impori:JdOS j)Ol' COilL:l da 
rcspccLiva :Hl lll i;Jistt·ac::1o. (.ll ' t! t: l'U L~ nclu or·tlc•Jil do ~IinistJ'O da 
F:lr.enda (41'121. · 

(.JSO) Pag;io o oxpL!IIiente . Ordem ú Th csoura,·ia da Bahia em· 10 ele 
Fevereiro de 18lil, r.;iludc~ em :1 nota an 1i ll. Al•iso a AlfantiL,g-u da Cürlc! 
nm lU de Agosto Lln lllüS. (Este ultimo eslt\ no nia.r ·io O{{icial n.o 9lu 
de 1863.) 

('181) As eompan!lias cqncsl,ros png-iin pelos ru,·a llos que trazem, e 
turniio a levar. tl;t·ui los de rccxpottaçitO. OnloJH ;í Tltesouraria do ,lfa
nmh;io em G rle F.;vemiro tle l81ü . 

(<183) E~ta is cn~ •io estcn le-se aos plll"lllnc nt.os e nmis objccto.; clesti
nado~ H I) cnltu, mandados vir por parLlcu lares, c oll\..: rocidos cls Matrizes, 
prov·amto-sc por dor:umento tc r-~e-lhrs cluclo este tl6 ·t tnn. Od em i"t The
souraria et c S. P~ulo em 8 ltt) NOI"Cntbro de lBnl. Portaria á Alfancleg:t 
<le Panlnng-ttá CII L 7 de Novembro ele 186~ . tA Ordem esUr no llol., 11 
Pot·laria nd Dirtl"i>J Oflicia/. n." 5.2 ele 18G~ . ) 

.\fe;?ou-sc isen,:ito tl c clircitos para um clespacl to ele damascos franjas 
e g-aJ;io ele soda e tafetlt, rn;tnclallo> l' ir da Europa pela rrmandnctc do 
Snntrss <mo Saeramcnto da Sé Lio Pa r:"t, por nfto se;·em tans obj cctos pro
pnos c exc lu ~ r vos elo <"ll llo clil'ino. Aviso ao Prosicle111e da pmvincia em 
·• de Novem l.1ro de l tlr;J. 

. ;l[andou-se Lle:ipucliar !i nes ele diroit.os as imagens e objectos exl'lu
srvos du eullo puiJ l iL"o, l11illtrluclos vir tia Eurupa pum a As:;or.ia!.:úo das 
Senhoras de 1.aridaLie, io:;tilulda na Bahia; nf10 assim as fazendas para 
vestuayio das orphilas, os cu·tis-us rnatlufaetunuios, como 111Di:1s e sopatos, 
os u!enstUos d i! rostura. os !11TOS, papel c pcnuas . Ordc1u á Thosoumria 
da tl<l llia em 28 de outubro ll c !86~. rniano O{[i.ciat n,o 37 lle 186·2.) 
N_t:~gou -sc dosJJae.ho li\'re pi tl'u.quaL~o eai.'\ i l~ com c\ualil'os c seus aeees

sonos, rasos 1 e Mj'Slal c ma1s ObJectos v11r llos t: u HaHe para uso da 
Capulla do hospital da Su nlu casa (ie ~ l isericunti a da Côrte. Aviso ao 
Pro,·e(!or tia lli CSitla Olll 15 de Maio (!e 1861. (BOI. ) 

Dcdt;;-se cüt urdem,; Tlwsottraria do ceani em 30 1le Ma?"Co de 1863 
( Diat·io OlHei ai n .o 10;; de 1853) qlle as inwgens semp·rc sdo ~it>rcs, ainda 
qne n ~i 1 ·vert•hào pa.ra as H1~lri:; t's c c,tthedraes. . 

lllandou~sc cte:;pachar li vrcs do Lill '~ ilos Llous altares porf.atcrs. que o 
Bispo elo Pari< maur.luu rir da EII I'OPa para a c~ J aciJ t<Se .. Ontem " Th ~-· 
SIJlli'HfÍil ele I'OI"IlilllliJUCO em 13lle Junho de 18ü3. {DLCti"/.OUfl!CWill .o l.GG 

li~)~8ri3~:/.os religiosos pngüo clircitos. Aviso ít Alfantlega ela Curte em 29 
el e Abril dr. tRna. . 

Forilo sujeitos a cliroilos vanos oiJj er.t.•s do po rcollan a c Vidro pcrtcn
ccm tes it .casn rlc Miscriconlia cln cidade da cu chocrrn , nn Ba!ll a. Anso 
ao Presiden te du prov inda em 21 de Julho de l 8G3. (Dtano VfltCI.al n.o :200 
d~ 1863. ) 
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Át't. ~13. Para o despacho livre de que tratão os §~ 7.0 ; S.•, 
9.•, 10, 21, 22 e 23 do art. 5l2, é neccssario ordelll do l\li
nisLro da l~azen<la (48:!). 

§ 1.• O rlcspaehante D:l nota que fizer , e quando requerer 
ao Chef'c da Rcpaitição, ou solicitar a inLct·vcnç\o do Agente 
Diplont:ll ico coulpcLentc , ou impetrar do Ministt·o da Fazenda 
o•·dem para despacho, deYcrá mencionar co m exa-.: Lidão os nu -

!\ego u-se isencito de di reitos 11arn <ti~u ns omamcntos t!u Con l'cn to ti e 
Santa Clara do I.Íesterro, na llahia. OrueJ:I a Thesouraria em :n tle Julh o 
tl e 1863. (Dia·rio OJ[ici~ l " ·" ~01 tlu 18t;a . ) 

SujcJtou-se a tl Jreilos as alfa ias c paramenlos manàadQS vir para a 
Capella ele Nos ·a Bcnltora tio Ca rmo, no Para . Ordem il Tlwsouraria e1u 
2:.l tle ou tu bro dt~ Hlna. {Dia·r io Ufli cia l n." 253 de 1 ~li3.) 

Só devem ter despacho liiTC os objer los pr oprius e ext·lusivos elo culto 
divmo, e int!ispunsavclci pit ra o serv iço tl as rcspL•dh·as Igrej as e f aill c
dral. Onlcw a The ourariil Ll c ::i Paulo .Clll 18 tl e Dezembro tle 1863. 
(Di<rr io 01/kial 11 .o o tle I ~GJ . ) A ,·iso il Alfaudega tia cõrte em 2ü tlu Ja
neiro de l8G.i. (Dia rio Oflirial n." 31 ele 186·1. ) 

As eslnmpas tle sautos n.i o gt\züu Llc isençau de tl ircitos . Al' iso ii Al
randcga da Ctlne cw àO ele SehJiniJro rl c l l:iii4. (Anncxo .; 

Negou-se a. isenç;.ilo . ct e ' tlircilo; pitnt t.lous s ~n os , por n& o sn IH·ovnr 
que oi·u ~lall'I Z a IgreJa. para a qual cll..,s vmlwo, u cm ~erem taes oll
j cd ns propnos e exelusn·os du cu lto tiiVJ ll<J. Av1so ao l'rcsltl cnl c elo 
~IOra nhau em .:1'1 de Outui.Jro tl c 1861 . (Dicttio Of7icia l n.u ~.'<15 Llc 186 l.) 

(.iS3) Recommcntlou-se a fi el ohsen ·a nr ia deste arl igo. Ortltml á 'l'he
som·aria de Pernambuco em 23 de Sctemu ro ele 1861. 

As eonces;;ões de 1scnçioo de d1rei tos no;; casos dos §§ 22 e;!;! do a1t. 
512 só potlem ter luga r 1nceliante onlcrn do Ministro Lia FHzenlla, mio 
só porque o deter mtu tt o art. G13, como porque JJ ilO se achilo coutprn
henclitlus nas faculdades <·.oncctildas i'1s Prcs idcncias pelos Dncrclos tle 7 
tle Maio de 18.1,2 e J.o tj c Fcwen'l iro tlo 1 8G~. ,\ viôo ao l're;; i tlcnlc Li c Per 
nambuco em 18 el e Março ele lSG2. 

o Ministro da Fazenda pocle, IJOrém,autor isar os Presiclentcs de pro
vín cia pam mandar despachar liiTcS os obj eelos de, que trata u ~ 2.:1, 
qLwndo bouver reconhecitla urgencia, ou l' indo prél·ianJCute a Thesou
r aria, e dando conta aiJ Goveruu Geral. Al·iso ú J>resiclenciil do Par á em 
25 t.l c Maio tle 1863 . (Diar io Oflidnl n.o 152 de 1863.) 

Os ohj ectos rle que faz 1ueuçtio o !! 22 podem ser dcspn e.haclos lirrcs 
vor nrclern dos Presiclcrllcs ele im~ vin ciu, iud t• pemlente de ordem pré1·ia 
do M iuis ~ro da Fazenda, 11 quc1u IOLiavta os mesmos Pres id entes dul'eritu 
partict pur o seu acto. A vi~o ao Prcs itl enl e do Maranlt ao em 18 ele No
vembro ti e 186-l. (Düu·io Uflicin l n.• ~6~ tlc l 8ti4.) 

o cüsposto nos A·visos nos Preside-nt~s do Pu:n í e Mnmnhão (' lll ~5 de 
.lfnio de 1863 e 18 de No·vembro de 186,1, aC'ima ci tados, é applimvet aos 
despnchos dos objectos mencion ados no li :2~ do art. 51.2. k t>i so CIO Pre
~idenle da JJahda em 18 de J'!Üho ele 1863. (Diario Olliciul n.o 199 
cte 1~63.) 

Nüo sonclo o ilrt. 513 el o 1\egulum ento senao n rcprotlucçiio Llo que 
detenninava o Regulamento n.o 633 rle 2~ de Agoslu tle 1849 sulJre o des
pacbo livre de direitos a favor dos ohj er los llnpor tados par a uso uos 
membros rio Corpo Diplomalico estra ngeiro, e exigindo-se no citado 
n egulamcnto de 1819 ar t. a.• rcq uisiçüo do Minister io dos Estrangeiros 
e onlem especinl elo Thcsouro, fOI na o olJstnnte cxpediclo o A viso de 10 
el e ~I ar,:o el e 1860, para a boa execuçúo tio arl. 3.o du n ecreto rle ll dé 
Norembro el e 1857, cl1spensa mlo req uisiçüo e ordem, e r omm ell enclo 11 
Juspectoria lia AlfaHCiega n coneessii u elo ti cs pacho livre aos Diplomatas, 
nus termos prescrip1os nu nrl. s.o tl o meslllo Dcm·elo ele 1857. Dando-se, 
potém, actualrnente u:; mesmas l'fl ~úes que exisliüo em 18GO, al'.l'rescend(l 
que o ~ 7. • du art. 51;?, consignando a isençüo ti os tlireil os em far or elas 
pessoas empregadas no CorJ>O Di plomati oo . refere-se ao Decreto de 11 
de Novembro de 1857, em exetuçiw do qual f .Jra cxpeditlo o cilado Aviso 
ele 10 ele Marco de 1860 , eleve continuar este Aviso a ler inteiro l' igor . 
Aviso a Alfanrl egn ela COrte em :JG de Janeiro etc 1863. 
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meros e marcas •los volun)es, seu conteúdo, sua qualidade, 
quantidade, e peso, ou meclida dos objectos de que tratão os 
citados §§ 7. 0 , 8. 0 , 9. 0 , 10, 21, 22 e 23 do art. IH2. (~8~). 

§ 2.0 Os volumes d,irigidos aos Agentes Diplomaticos residentes 
no Imperio sob o sello das armas do seu paiz serão logo en
tregues á sua requisição, ou declaração .Plhcial, independente 
de ordem do ;lllinistro da Fazenda. Se contiverem jornaes serão, 
em acto sudcessil'o ao ela sua descarga e enb·ada, remeLtidos 
á Adruinist1:ação elo Correio (485). 

Art. 514. O Governo, no caso de julgar conveniente , po
derá, logo que por qualquer razão deixar de ter vigor o Tra
tado de Commercio celebrado com a Republica Oriental do 
Uruguay., sujeitar ao pagametlLO dos direitos de consumo os 
qeneros, mercadorias, c prod\ICLos mencionados nos §'~ ~6 e 27 
no art. 1>12; e em crualquer epoca, salvas as convenções que 
em contrario se celebrarem , os de qualcruer outra oriS"!!m , de 
que fazem menção os ~§ 26 e 27 do mesmo artigo (tm6). 

Art. iiin. Se por causa de guerra externa ou interna, ou 
bloqueio, 011 por motivo de segurança e de saurle publica , 
se tornat· lll'gente a remoção de alguma Alfandcga , ou lliesa 
de Rendas de um para outro lugar, ou a suspensão de seu 
exercício Lempomriamcncc, as mercadorias estrangeiras ex
p01'Ladas ·desses lugares, tendo entrado nelles depois da remoção, 
ou suspensão da r eferi o a Rcpar Lição, serão lia vidas e reputadas 
nos outros portos do Imperio, pat·a onde forem LransporLadas, 
como se importadas fossem de portos es tt·angeiros, embora Lc
nhão já satisfeiLo os direitos ele consumo. 

Secção ~ .a 

Das mcl'cadol'ias cujo despacho é 111'ohibido. 

Art. 016. Fica prohillido o despacho das seguintes n=rercadorias 
e olljecLos: . 

~ 1.0 Qualquer olljecto de csculptura., nintura , ou liLilO
gt·aphia, cujo assumpto seja obsceno, ou otfensivo da Reli
g-ião do Estado , da moral c lJons costumes, ou que cstejão 

(·!8·11 Requisitou-se ao ~linisterio llu GuerrR que a bem lla fiscalisaçrto 
cht Altandega, facilidade ele seu expediente, c exaclidão da estatística, 
providenciasse em ordem a que por occnsiilo de requisição para clespa
cho livre de direitos de objectos vindos do estrangeiro. por conta do 
mesmo 1\linistcrio, acompanhe o respecLii'O Aviso uma relação dos vo
lumes com seus numeros c marcas, conteúdo dos mesmos, quantidade 
c qualidade elas mercadorias, ou o seu peso e metlidu, segundo a natu
reza elos objectos. Aviso em lO de Novembro ele lBGO. (Boi :) 

(·185) Veja-se a nota ao§ f!.o clp art. 512, e Aviso á Alfanclcga da Córt.e 
em ~6 ele Janeiro lle 1863, combmudo com o de 10 de Março de 1860, Cl
taclo em a nota ao m•L. 513. 

(486) Vejao-se as notas aos §§ 25 c 26 tlo art . 51:.>. 
21í 
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comprehendidos nas disposiç.õcs dos arts. 90, 2~2, 2M , 278 c 
279 do Codigo Pe.nal (487). 

~ 2.• Os Impressos, ou obras contrafeitas a qne se referem 
o art. 35 da J,ei n.o 36\l de 18 de Setembro de 184.'i, c o De
creto n.• 2<191 de 30 de Setembro de 1850. 

§ 3,• Os punhaes, canivetes-pnnhaes, e l'acas de ponta, com 
excepção das de xarctuear, !lo servi~o de cozinha, e das deno
minada·s - de mato; as espingardas, on pistolas de vento, c as 
bengalas, guarflas-chuvas, ou qnacsqucr outros objcctos ctue 
CO!ltenhão espadas, estoques , punbaes, ou espingardas (488). 

§ 4. 0 O armamento c pet.·ccho de guerra, ctuando o Despa
chante não ap•·esentaJ', com a nota, a liCCJ)\.a da competente 
A IILOI'idadc Po1icial. 

~ :S.• As gazúas e outros instrumentos, ou app:nelhos pro
prjos para roubar. 

§ 6.• As mercadorias r. gencros alimentícios, ou mcdicioacs, 
cru estado de putrefacção, ou de a,·aria, que possa s~r nocivo 
á s:-tnde publica, reconhecido JlOr peritos na fórma prescripta 
na Secção 3.• do Capitulo seguinte. 

Art. 517. Denegado o despacho, em virtude do artigo an
tecedente, os objectos dos ~ ~ 1.•, 3.•, 5.• e ll.u serão app•·e
hendidos, c immediatamente destruidos, ou inntilisados; os dos 
§ 2.• confiscados na fót·ma do art. a.• do Dect·eto n.• 2<1!11 de 
30 de Setembro de 18ií9, os do ~ 4.o, conforme sua natureza, 
ou retidos e depositados nos Arscnacs de Guerra, ou armazens 
de artigos bellicos, ou em qualquer outro lugar Cfue o Governo 
llesignar, ou recolhidos a um armazem especial , até cruc , 
com Jiccnra do competente Chefe de Policia, scjão regul:u·
mente flcspachados; lavrando-se de tudo o competente termo, 
que será assi~nado pelo Chefe da Repartição. 

Esta dispos1ção fica extensiva ao caso de na conferencia de 
algum volume serem acllados tacs objectos occultos em fundos 
falsos, ou de qualque•· outro modo, deYcndo em todo o caso, 
ainda que apprehendidos scjão, ter lugar a disposição do pre
sente artigo relativo. aos objcctos designados liOS ~§ 1.•, 2.•, 
3.•, li.", e 6.•, além da imposição da multa elos arts. lí1íll c 
õ57 (48!)) . 

Art. 518. Quando nos objectos de que trata o § 3.o do art. ll16 
se encontrarem alguns fabricados de materia preciosa e llc 
Yalor, serão inutilisaclos os ferros, ou armas !lel'esas que con
tiverem, despacl1ando-se o resto, e cobrando-se ueste caso 
mais metade dos respectivos direitos como mulla. (-í90, . 

(-187) Este paragrapho eleve ser entenelielo nos te•·mos do urt. 278 elo 
codigo Crimmal, isto é, n prohibiç<io refere-se a obras ou uoutrinas que 
clestnuio as verdndes funclamenlaes ela existencin ele Deus, e ela immor
t.nlidade da alma. Aviso <l Alfanelega da Côrle em 22 de Dezembro 
de 18ü2. 

(-188) Náo se comprehencle na prohibiçii.o as armas que niio forem 
novas, e de uso dos navios. Ordem ú 'fhesouraria de S. Paulo em 10 ele 
Novembro ele 1860 út {ine. (Boi.) 

Na prohihi~:ao cio .art. õ16 § a.o se comprehendem ns bengnlns cun
t.enclo espingnrclus, amcla que a coronha destas se possa sepun1r. Aviso 
li Alfandega ela Corte em 25 de Novembro de 1861. 

(-180) Veja-se o Decreto n.o 3217 ele 31 ele Dezembro ele 1863 art. 38 s '!." 

(490} Veja-se o Decreto n.o 3217 ele 31 dê Dezembro ele 1863 art. 38§ ,1.• 
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CAPITULO III. 

DO DIODO DE PllRCEPÇÃO DOS DIREITOS DE CONSUiiiO. 

Seeção :1 .• 

Dos ca.sos ern q·ue se concede abat·imento de di1·eitos. 

A!'t. oi9. A percepção dos direitos ·de importação ou consum(l 
será regulada pela 'i'a!'il'à em vigor, c nenhuma ditl'erença se 
farú entre mercadorias e objectos 11ovos e usados, em peça e 
J'etalho, avarüulos, quebrados, em pedaços, 1101' acab:~r ou 
incomvletos, e sãos, inteiros, acabados e promptos, com , 
ou sem enl'eitcs; nem Lambem pela natm·cza de seus cnvol
tot·ios, ou em virtuclc de qualquer ou~ra circumstaucia, que não 
esteja expressamente declarada na mesma Taril'a (491). 

Nenhum artigo , ou objecto se reputat·á tlitl'et·cmtc do oi as
si ficado, ou comprehendido na 'ral'ifa pelo simples façto de 
conter al gum cnl'cito, ou modificação que lhe uão altere a es
s~n.cia, <[ualidad!!, ou cmpt·ego, aluda qu e se lhe tenha dado 
lltffercnte denominação. 

Art. 1>20. Nenhum:\ pessoa, qualquer que seja o seu estado, 
ou. c,ouuição, Corporação on Comp:mhia, pólle se~; isç.1úa lle 
sattslazm· t.s dit·eitos ele consumo e quaesquet· outras t:n:as a 
cargo das Alfandegas , ou IIIesas de P.cn1las , cxcépto nos casos 
111arcados na ScC\'ãO 1." do Cap. 2.0 do presente 'l'iLnlo. 

Art. il2L. Na perccpç;1o dos tlireitos nenhum otitt·o · aiJali-
mcnto, ou dedu cção se podm·a conceclcr que 11ão .seja: 

1.0 Por tara ; 
2. 0 Por avaria ; 
3.• Por l[uebra; (4\12). 
4.• Por vil'tullc \lo Tt·atado de Commet·eio e Navegação ec

l c iJr~clo en~ 4 de SetemiJt·o de 181í7 entre este Imperio c a ue-
pubhca Ol'lental do Ul'uguay (493). · 

!J.o Por virLuclc de lei, ou <lisuosi ç:ão especia.J da . 'l'arif'a em 
vi gor {49!~) . · 

(491) So b1'e des]Ja.chos de clvit.as, etc. , em 1'c lalhos, vrja.-sc 11 Ci1·cutar 
(!e 2·l iZc Ott~ttln:o de 18G2, c Aviso cZ .4!/\tndcgct dct Cu?'l e crn 10 de Ab1' i'! 
a.e 1863. 

Aviso ú Alfund eç:a da Côrte em 5 de Outubro de 1864. 
o p;tpel el e embrulho com inscripçito impressa devo ser despachado 

conforme o art. 923 ela Tarifa . Aviso á Mfanoega (\a Corte em 7 ele De
zembro Lle 18<J.L 

(•.192) Todo e quulqu eJ• abatimento de direitos que se conceder em viJ'
t.ud e de taras, quebras, OLl qualquer outro titulo, na l'órmn !lo nrl. 521 
rio Regulun1enlo , devení ser especialmente menctotwdo nu respectiva 
nota. Circular de 2.l de Novembro de 1860 § a. o 

(,193) Veja-se a nqta ao ar}. 5B $ .2~. 

(4D•1) Nos despachos ue consumo das mcTcadorias sujeitas ao abati
mento de 20 •/o de direitos, marcado pelo art. 3.• do n.ecreto n.o 2G84 de 
3 ele NoYemi.Jl'll ele 18UO, depois Lle serem os mesmos elireitos culculaclos 
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Secçi\o ~. " 

Das tams. 

Art. IS2-2. As mercadorias que não forem, na fórma da Ta
rifa em vi~or1 expressamente sujeitas a direitos pelo seu peso 
real, ou ltqutdo b verificado fóra das tat·as, ou pelo seu peso 
bruto, terão o a aLimento ma•·cado pela mesma Tarifa . 

§ 1.• Fica todavia li vre ao dono , ou consigna~ario da mer
cadoria Teqnere1· a verificação, por sua conta c rtsco, llo peso 
real ou liquido, fóra das taras, e pagar os direitos pelo que 
fõr verificado, com assistcncia de um Conferente ou Empre
gado da escolha e confiança do respectivo Inspector, ou Acl
ministnulor (<i9ií) . 

§ 2.• Para que tenha lugar a verificação de que trata o pam
grapho antecedente é mistet·: 1.•, que a nota para o despacho 
contenha a declaraçiiO do peso liquido; 2.•, que esta declaraçào 
esteja de accõrdo com a respectiva t'actura, que será apresentada; 
3. •, que a dift'erença entre a tara expressa na factura, e a mar
cada pela Tarifa seja de dous ou mais po1· ccu to (400). 

Art. 523. Será permittido á parte , para que o peso liquido 
ou real se possa verificar com exactidão , sepa rar das merca
dorias os envoltorios, tanto externos, corno in ternos; com e:.:
ccpção , porém , dos papeis que cobri•·em as mercadorias, das 
fitas, ou atilhos que as prenderem, dos enfeites que as auor
nnrem, de letreii·os ou rotulos que contiverem, c elos liquidos 
e mate1·ias necessarios pa1·a sua conser1•açao , c outros objectos 
que fizerem parte integrante da mercadoria (497) . 

At•t . IS24. A disposição do art. 522 § L• fica extensiva no caso 
em que se reconhecer que os interesses da Fazenda Pu1Jlica 
solfrem prejuizo; devendo o Confc t·en te participar ao seu Che!'c 
para que ordene a verificação (498). 

Art. ií2ií. O numero dos vo lumes designados para se verifica•· 
o peso liquido, não s.crá menor de 1 em 20, de 2 em ISO, de 3 
em 100, e assim por diante; podendo, porém, os Inspectores e os 
Aqminist•·adores, nos despaches de mais de 100 volumes, e de 
Jiquidos e outros generos cuja verilicação traga damno á mer
cadoria, reduzir a Jlroporção estabelecida, segundo ag cir
cumstancias P. a qualidade das mesmas. 

por inteiro, se cle~e••ú fazer o competente nbn timento, que scrii men
cionado nn rcspecti1•n nota, do mesmo moclo que se costuma pl·aticar 
com o abatimento em viltucle de taras, quebras, etc. Ql'(lem á 'l'hesou
raria de i\lalo Gros;o em 2-1 de Novemi.Jro de lS60 . 

{495) A fú.culdade de verificar o peso liquido das mercadorias, concedida 
á parte pelo art. 522 § L• do Regulamento, e por bem dos interesses da 
Fazenda, no art. 5.24, não deve ser recusada, com tanto que se observe 
o que tt este respeito dispõe o mesmo art. 5~.2 e seguintes . Ordem ú 
ThcsOUl"aría elo Pnn\ em 3 de Julho elo 18Gl. 

{496) Ordem á Thesouraria do Pará em 25 de Abril de 1862. (Boi.) 

{497) No peso liquido do toucinho se deve incluir o da snlmoum . 
Aviso á Alfandega da Côrte em 9 de Junho de l8G3. 

(498) Veja-se a nota ao art. 5'.!? S 1. o 
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Art.IS26. Fica· i~nalmente livre ao dono, ou consignatario da 
mercadoria satislazcr os dircilos pelo seu peso bruto, quando 
lhe fõr conveniente. . 

Art. lí27. Os envoltorios, envoltas, ou tat·as que consistirem 
em vasos de louça, ou de porcellana, classificados na Tarifa, 
aquella sob n.o• 2 a 4, c esta sob n.os 1 a 3, de cryslal, ou vidro , 
classificados na mesma Tarifa sob n.o•1 a 4, ou caixas de cobt·c, 
ou outro metal semelhante, de madeira fina, ou de outl'a ma
teria, que tenlw valor commercial, ou <lc uso differente do em 
que se acha empregado, ou susccptivel disso, que fôr :tpplicado 
:1 esse mister, pagaráõ direitos em separado, confoJ·me sua 
rluali<lade c o artigo <la Tarit'a em qlle estiverem comprehen
< i dos (499). 

§ 1.• Os envoltorios, envoltas ou taras, cuja importancia ou 
somma de direitos não exceder de 200 réis em um mesmo des
pacho, serão livres. 

§ 2.• Quando a mercadoria tiver mais de um cnvollorio; a sua 
tara será a somma dos abatimentos concedidos a cada um delles, 
ubse!'Yauas totlavia as disposições üo art.l>23. 

Secçà~} 3.• 

Do abatimento pai' vil'lude ele avr.rl'icts. 

AJ·L. 1>28. Reputar-se-ha arat·ia toda c qualquer <letcrioração 
soffl·ida pela mercadoria (MO) : 

§ 1.0 l'or causa de successos do mar, occorrido, desde o 
scu embarque até a sua descarga na Alf:mclega e trapiches 
alfandegados. 

§ 2.• Por causa ele vicio proprio ou intrínseco <la mesma mer
cadoria . 

Art. a29. A avaria por successos de mar, até a cntt·ada da 
mercadoria na Alfandcga, ou :mnazens alfandega1los para ser 
aLLendida, deverá ser reclamada: ' 

§ 1.• Pelo Capitão, ou consigna ta rio do navio, no acto da des
caq;a do volitme, ou denLt'O de 2í horas depois, quamlo hou
' 'erem indícios tlxLernos. 

§ 2. 0 Pelo don~ ou consignatario do volume, em qualquer 
tempo, não ilavCiulo indícios externos de avaria, c não se po
dendo Jn·erenir que ella seja antcriot· ao embarque do mesmo 
YOlume. 

(19n} A riso á Alfamlega da Curte em !!7 üe No1·embro de l BGo , 
ÍIL {i!IC. . 

Deve-se vender a palha que seno para cnl~,:ar as mercador·ias rmpor
tadas e quo tem um valor uo mcrcatto, ue \·euclo o proclucto entrar em 
.receita soiJ o t itulo de - cxtrnordinaria- . A1·iso 1í Atfandega da Côrtc em 
12 ele Julho ele 1863. (DiWI"iO omc·ial n.o lGG !lo 1803. . . • 

Dcve·'Se exigil' direitos elas làtas semelhantes a PÇJ ivarmhos. Avrso a 
All'andega da curte em 24 de Maio tle l SGú, mcncronado em a notu ao 
art. 5.j3. 

(~00} Yeja-sc a nota ao a1·f. 5~1 § 3.• 
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§ 3.o Que a vcrrl:Hle .da exposição do Com mandante, e do alle
gatlo no requerimento do clono, ou consignatat·io seja com[>t·o
vada pelo exame das mercadorias; feito por peritos nomeados 
pelo Ins1>ector respetivo, ou Atlnllnistradot·, e ainda por outros 
meios, ou dilfgencias que este cntcn(let· neccssarios (501). 

Al't. 530. Os peritos inf'ot·maráõ sobre o estado tias mercarlo
rias c realidade das avarias, separando, se estas forem parciaes, 
a parte das mesmas mercadorias que não estivet· deteriora<la 
e dever ficar sujeita ás regras do despacho das mercadorias não 
avariadas. 

Art. 53'1. As mercadorias que não l>CI'{lcm de valor [leio con
tacto da ngua não serão consideradas como nnriadas llOI' 
succcssos de mar; nem tão ]louco se;·ão con ideratlas como 
:wariadas por vicio intt·iuseco as que por sua inferior qualidadü 
não tiverem preço no mercado. 

Art. 53.2: A' v.istn da inl'ort)lação elos .peritos, c de qnaesqucr 
outras dtllgencws a que se ttvcr pt'OCl'dtdo, o Chefe da Reparti
çfto decidii'a, reconlJecendo ou não :l avaria. * Uuico. Quando, pot·ém, do t·ecouhecimento ela avat·ia re
sultar uma perda de <lireitos ecruival cnte a 8008000 na Cõrte, a 
GOOHOOO na llaiJia, Pel'llambuco, Rio Gt·andc do Sul, e i\farauhflo, 
c !iOOHOOO na outt·as Proviocias marítimas, os Chefes das llep:li'
tiçõc t•ecort·eraõ cx-olficio <le suas decisões pat·a o Thesouro 
na Córle, c p:\l':l as Thesourari:~s uas Pt'oviuci:~s. 

Estes recursos uão terão ell'cito suspensivo. 
Art. i5:13. n.ccouhecida a avaria, seja de m:ll', ou i11trinseca, 

os llonos ou consignatarios elas uicrcadorias avariadas poderão, 
com permissão <lo respectivo lnspcc.tor, ou Administrndor, ven
dei-as em leilão ú porta da Alfand~ga, ou fórn llella, ou despa
chai-as ]lOl' f'actnra, COIJI tanto que O fação dentro de 10 dias, 
cout:.11los do t·econhecinwnto d:ts mesmas aval'ias, sob pena de 
serem as mercadorias haviclas llOl' abandonadas, e como tacs 
at'l'ematadas por couta da Alf'anclcga, ou ~lcs:~ tlc Rendas, a 
cujo cofl'e pertencerá o pt·oclncto da atTcmatação [1502). 

txcCillnão-sc ucst:ls clispo ições os ca os lli'CI'istos nos arts. 21í2 
paragrapho unico, 4i54 c 537, em que se procederá na l'ót·ma 
J>Ot' ellcs prescripLa. 

Art. 534. Quamlo se Jll'OCeder a leilão das mercadorias ava
ri:-tclas se obscrva1·áõ as disposições !lo Cap. 7.o do Tit. 3. u deste 

[t.Ol) Os l'onsignatm·ios dos navios s;io pessoas legitimas pn1·a reque
rerem qu~tnlo fôr do interesse elos mesmo~ na rios. Portaria a All'andega 
da r.lirlc em 17 de Março de 1s1.q. 

Consillm·a-se fóra de tempo, c por isso nfi•l ,1 altenuil·aJ, a. allegaçüo 
tlc avaria por occnsirtO ria conferencia de sahida da mnrraclona. Aviso 1í 
AJI'ancl.•ga da Côr(c em 18 de Nor~m!Jro de 18ül. 

(502) Os damnos c anu·ins occorridos a !Jonlo, •ICIJOis de dcspat·lmdas 
;1s mercadorias, correm por eonta de seus donos. Al'iso á Aifanclcga da 
Côrlc em .25 de 11evcreiro de 18:;G. 

A respeito de avarias rle mercadorias occorridas desde o nn~orndouro 
até ;í sua entrada na .~ll;1ndcgn, reja-se a Ordem á Thcsom·aria do ,\fa
rnnhãn em 15 de Jnlho de Ls:;~. 

:\!andou-se rest tuir os direitos clr ronsmn.1 de tlirersos fardos ele 
carne scrca, que pelo exame a qnu se maneJou t>mcedcr rcconhercu-SP 
pslnr em estarlo de pntrcracç;io; \'isto como, tendo dcsapparecido por ' 
scmellmntc cuu a o o!Jjcclo sobre que ret'ahiilo os referidos dirrilos, não 
clcrnm estes ser cxi(:(iclos. A v iso~ (2) •i All'anrlcgn ela COrte em 23 ele Fe
vereiro ele 18(;~. ( Diill'io Ofllt'iCI I n.o ü3 tle 18Gii. ) 
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neg~la.mento, e sobre o preço da venda em leilão cobrar-se-hão 
os du·ettos respectivos (lí03j. 

Art . õ31í. Havendo duvida sobre estar, ou não avariada a mer
cadoria, sobre ser, ou não aval'ia do mar, ou intrioseca, será 
o dono, ou consignaLario da mesma mercadoria obJ:igado a 
despachai-a, dentt~o do prazo marcado no art. 533, como não 
av~ll'iada; c se não o tlzúr o Chefe da Ileparlição ordenará que 
se.1a a dita mercadoria atTematad:l, c o seu produclo, depois 
de deduzidos os direitos e despezas, recolhido em deposito ao 
cofre d:~ All'antlega, 11:11':1 ser quLregt!e a quem direi~o tiver. 

Art . 63G. Não se concedera abaLnnenlo por avarw ou perda 
<lc ':alo r, que solfrercm as seguintes merca_dorias: <:ltá, <)ro~as, 
Jl'tCdtCall!enlOS simples, OU C0111[JOStOS, VIJlUO, aZCILC, IH[lltdOS 
alcoholicos, e bebidas fermentadas de qualqucJ' uawreza; cobre 
em folha, chana ou em prep;os ; cebolas c alhos, velas de sebo, 
de cera, de cs'pcrmacctc, ou rle massa stcarica, ou de compo
sição; e frutas seccas, ou passauas. Será, po1·ém, pei·ntiLLido á 
parte separar a porção que reputar ava!'iada, ou que houver 
[JCnliclo de valor, e auandonal-a pelos direitos. 

Art. 537. Os generos alimcuLicios, ou os comestivcis, as dro
ga~, medicamentos simplices, ou compostos, scjão líquidos ou 
soltllos, cuja avaria do mar, ou inLt·inseca fõt· recóultccida não 
poderão ser despacbaüos, nem vendidos em leilão para consumo, 
sem que preceda exame de pessoas id01JCas, e se verifitrue llào 
ser a dctel'iornç:io llarnnosa á sa tule publica. 

No caso couti'3I'io set·ào taes generos, ou mercadorias inutili
saclns, lavt·ando-sc de tudo o COillJlCLenlc termo (504). 

Os cascos c outros envo!Lorios, porém, em que vierem acon
dicionados, poderão sei' despachados como vasios, ou vendidos 
0111 leilão. 

Sccç.ão 4 .• 

])q abatimento 710 1' v irlttde de qucbms. 

Art. ti38. _\ porcellána, ou lou~a ele qualqucl' cspccic, vidros, 
e objectos ele feno f'umlitlo , estanhado, ou esmaltado, 011 de • 
bano, importados em caixas, banicas, gi~os ou qualquer outro 
envolto rio semelhante, pagaráü os dire'tLos respectivos, com 
o abatimento de tres por cento para quebras: c quanJo o 
dono, ou consignatario reclame maior abatimento, o respectivo 
InspecLOr, ou AclminisLrador, precedendo exame feito por· pc-

(503) Veja-se a Ordem il Thesou t·ut•ia ele Pernambuco em ].o de Junho 
ele 1863, citada em a 11ol<t ao ar L. 305. 

(50!) Sobre o modo llc se proc9tler, c quanto ás elespezas com o con
sumo dos gencros avanados, VCJ<t-se o Aviso a AJI'anclcga da Curto em 
15 de M<u·~o tle 185.2. _ 

caso os generos len hao ele ser vencliclos em leiliio, póclr. a clescat·ga 
sc1· rcita no mesmo dt;t deste, e pelo anematanle. Orllum ú Th esourana 
da nahiil em 2G ele Juullo çlc !Bú7, út fine. 

Nos rJTocessos de cwana~ de·yem se1· owvidas as pa1'l'cs, sob pena de 
nul/idadc. Deducccio do ,Jv tso a At{andeya da curte em 13 de outubro 
de 1851. (A mt ezo.r 
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ritos de sua escollla, poderá conce<lcr até de?. por cento mais 
de abatimento; ficando salvo ao mesmo dono, ou cousigua
LaTio conformar-se com essa concessão( ou satisfazer os dircilos 
JlOI' cada peça em separado, que se ac 1ar iutacta, sem quebra, 
ou falha ; e abandonar as restantes que serão arrematadas na 
fórma do art. 301 § 1.0 (0015) 

Art. o39. Aos Iirrui<los em geral, salvas quaesquer disposições 
especiaes da Tarifa em vigor, sujeitos a direitos na razão tia 
capacidade dos cascos, ou vasos que os contiverem, se conce
dera, a titulo ele quebras, o seguinte abatimento (1SOG). 

~ 1.• De 2 •/o para os que não são sujeitos á cvaporaçrw, c 
vierem em cascos, e de mais 1/2 "/o em cada mez q]le se segui r 
aos dous primeiros mezes de estada nos armazens e depositos da 
Alfandega, até o limite de seis mezes. 

2. 0 De 3 •/o para os alcoholicos, ou sujeitos á evaporação, 
que tambcm viet·em em cascos, e de mais 1 "/o em cada mez, c 
pelo tempo que fica dito no paragrajlhO antecedente. 

~ 3.• De 15 •/o p[na os de (jualt[ucr natureza, que vierem em 
vasi lha ele viclt·o ou de lJano. 

Art. 1540. São exceptuados da regra do artigo precedente: 
§ 1. 0 Os Jic[uidos em geral, cuja quebra fór reclamacla na 

occasião da descarga pelos respectivos clonos, ou consigna Lados, 
ou pe.lo CapiLão do navio que os importar, c veriricada por meio 
de vestoria. 

~ 2.• Os liquidas cuja quebra _tiver sido causad_.:t. por mero 
accidente, ou sem culpa, ou dcleixo de alguem, verJftcaüas estas 
circumst::tncias por meio de vestoria, c iuquerito a que se pro
cedet·a por ordem do respectivo lnsfJector, ou Administrador, 
e com assistencia dos interessados, c entro de 24 horas impro
rogavcis depois do acontecimento; ficando responsavel o Ad
ministrador da Capatazia, seus prepostos, ou o Fiel respectivo, 
pela ]lerda que se der e não fõr verificada no prazo c pelo modo 
acima marcados. s 3. 0 Os liquidas cuja medição fõr verificada na occasião do 
despacho~ se o não tiver siclo na fórma do § 1.•, o que o Confe
rente clecJarará na nota (1>07). 

~ 4.• O rnspector, ou Administt·adot·, se julgar eonveuicutc, 
poderá mandar verificar por qualquer outro meio a exactidão da 
quebra achada na vcstoria a que se referem os§~ 1.0 c 2.• 

(->05) Vrja-se a uotu ao art. 52l s 3.o 

(506) Vcjn-se a nota ao art. tí27. 

(.;07) i\os casos de Yerincnçiio do lJeso liquiclo das mercadorias cujo 
ucspacho, na Córma elo Regulamento. em ubutimentoJnU'a quebras nüo 
llu lugar o tlito alJutimenlo por iclontidadc de razüo o quo pr~ceiÍún 0 
art. !:i.J.O M forccira cxcl\pçiio a respeito elos liquictos. Ordem á Thesou
raria do rurú e.11u 3 úc Julho de 1861. 



Sec':ào :í.• (OOS) 

Do abatimento de clil·citos por vidttde do n-.ltado de 4 de Setemb1·o 
de 18i.i7, celebrado entre este I rnpcrio c n Rr.publica Orienta/. 
do IJI'!I.f]'ltct. y. 

At·l . 5H. Emquanto estiver em vigor o Tratado de Com
mcrcio e Navegação , celebrado em r,. de Setembro de 1Slí7, 
entt·c este Imperio c a Republica Oriental do Uru.,.uay, os pro
~u ctos naturacs e agrícolas da Republica Oriental do Uruguay 
mtrotluzidos directamente nos portos alf'andegadoB, ou habi
li tados deste Imperio, na fórma dos respectivos Regulamentos, 
gozat•áõ da seguinte reducção de dil•eitos de consumo, que 
pagavão em vu·tude da Tarifa em vigor na data (lO mesmo 
Tratado, a saber: 

Tt~~'IJl~-~~~~·o. ~~l·U·O .~~~~~·~·~~~. ~-~ -~~~~~ . ~~. ~:~.C.t~::~. d~. ~e~n~~ 
No segundo, de .. ... .. . .. ..... . ...... . ............. . .... 4°/o 
No tercei ro, de..... . ... ... .... . .... ... .. . . . .. . ......... 5 o:o 
No quarto, de.. . .. . ... . ... . ... .. ..... . .... . . .. .. . . . . . . 6 °/o 
E assim por diante, diminuindo-se mais 1 °/o logo que comece 

novo anno (509). 
Art. ã~2 . A deducção de que trata o artigo :mtrcedentc será 

feita sobre os dit•eilos, e não sobre a importancia a que monte 
a liqnidariio de .cada des)Jacbo. 

Scc-;ão 6 .a 

Das formalidades 1teccssa1'ias pam o despacho da co11sumo. 

Art . 11~3 . Para que possa ter lugar a entrega ou sabida de 
quaesquer mercadorias dos depositas da Alfandega, Mesa de 
Rcnilas, ou de suas dependencias, é mister prévio pag:unento 
dos direitos da armazenagem, ou de qualquer outra taxa, que. 
deverem, ou a que estiverem sujeitas, mediante o competente 
despacho , que será processado conforme o disposto nos artigos 
seguintes . 

. .A_rt. ã44. Tódo o individuo, qualquer que seja a sua co~
dlçao, que pretender despachar algum geuero ou mercadona. 
sujeita a direitos, é obrigado a aprescnLa1· ao Chefe da com
peLentQ Repartição: 

(508) Esta secção c que deve merecer aos nossos Agentes Consulares 
em Duenos-AyTes c !11ontevidéo especial attenção por ser a que •:n~s 
immediata appliwção tem ás suas respectivas ruucções. A ' ' ISO ao llllfliS
~erio dos EstrangCJros em fl:> de Janeiro de 1851. (Boi.) 

(500i Veja-se a no1n ao art. 512 § ~ - . .. 
Veja-se & Circular de 13 de Outubro de 1850, e ontem a Thesounma. 

de S. Pedro em 4 de Janeiro de '1860, sobro a execução do _Tratado de 4. 
de Setembro de 1857, quando este vigorava. (A Ordem esta no Boi .} 
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§ 1.0 O conllecimento, factura c mais títulos que JH'Óvcm a 
origem das mercadorias ou gcneros I[Ue pretende despachar, 
e o seu direito a tomar clcllcs contn, se já o não houver feito nos 
demais casos exigidos neste Regulamento (IS10). 

§ 2.0 Uma nota em triplicado, l!UC conLcrá os seguintes requi
sitos c solcmnidadcs (1í11) : 

1.• A data de sua apl'csentação. 
2.• Nome do dono, ou consignatario das mercadorias ou gc

ncros. 
3.• Nome do navio ou vchiculo que os tr:msportou, sua 

nacionalidade, proceu'encia e data de sua entrada no respec
tivo pol'to (512) . 

t~.• O dc110Silo, nrmazcm, ou lugar em que se achar a mer
cadoria, data de sua descarga no 1.• deposito, c uo em que 
estiver no momento do despacho. 

1í.• Os volumes que quer despachar, suas qualidades, numeros, 
marcas c contrnmarcas. 

6.• A quantidade, crualidade, peso, ou medida das mercadorias 
ou gcneros que cada um volume coutivcr, ou dos gcncros c 
mcr<:adorias a granel f conforme a base adoptalla pela Tarifa 
em vigot· p:u·a o cal cu o dos direitos; c, quando as mercadorias, 
ou generos forem ujeitos a direitos atl valore1111 além dos refe
ridos rcquisiLos, o valor de cada adúi«;ão ou art1go (õ13). 

(MO) Veja-se a importante Ordem 1\ Thesouraria de S. Pedro em 18 de 
1\lmo de 1863, sobre o procedimento das Alfandc~as nos despachos de 
mercadorias, quando as partes niio lúm o seu dire•to liquido para tomar 
conta dei las. 

veju-se o Aviso 1'1 Alfanclcga da Cõrte em 27 ele Maio de 18Ga. (Dicwio 
Ofll,c·ial n.• 1M de 1863.) 

Nüo se poclem clclor os despachos ele mercadorias regularmente ma
nifestadas descarregadas c depositnclas, poTque se tem de proceder a 
exame a í·espeito de oulras ~inclas na mesma, emba t·eaçiio, e nüo. in
c1uidns no mantfesto, ou mautfestadas. Ordclll <t Thesourana do Pant em 
16 do Julho de 1853. 

O despacho pócle ser feito em nome daquelle a quem o importador 
transfere a propriedade dus mercmlorias. Portaria á Alfandoga ila Corte 
em 8 1Je lllaio de !SóS. 

Veja-se a Ordem 11 ThesouraTia tio l'nrü em 1'7 de Dezembro de 1863 
qua manda n•io acOitar notns 1JUI'Il despacho que nfto cstcjüo nas cou~ 
dições elo arl. 514 elo Regulamento. 

(511) )!anilou-se informar a Tbesourru·ia ele Pernambuco sobre a con
vcniencia, ou não, que na pratica possa ler ofTereciclo ao expediente da 
respectiva Alfanclegn a disposição elo Re~lnmento de 19 ele Seleml.Jro 
elo 18GO, na parte em que exi@ n terceira vtn dos despachos. Ordem em 
25 do Maio ele 1863. (DiOtr io O{fíciol n.o !52 do 1863.) 

Foi supprimida a a. a via da no la tios despachos. J>ccrcto n.o 321'7 de 31 
tle Dezembro ele 1863, art. 23. 
E.~tensivo aos despachos ele cfl!portac<Zo. Circula~· de 16 de Janeiro 

de 1864. -

(512) Não é pcrmittido reunir-se em um só despacho objcctos vinclos 
em navios clitforentes. Portaria á Alfandega ila Curte em W de Setembro 
ele IB5a. . 

Vojn-se o que se diz na Ordem 11 '1\hesoumrin úo Pornnml.Juoo em 24 
de Outubro ele 1861, citada em a nota ao art. u1G. 

1513) Veja-so a Ordem .l Thesoumrin do Pemambuco em 14 de Feve
reiro de 1862, de que se ha tlc fallm· em a noln ao art. 545 § 2.• 

Yeja- e o Aviso li Allimdcga dq Côrle em s lfe nraio ele 1SG3, citado ern 
a nnta an nrl. 4 lO. 
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7. 0 Assignatu1·a do dono, ou consignatal'io das mercadorias 
ou f;CIICI'OS, se este por si as despachar, 011 ele. seu pi'CilOStll 
dcvHlameutc habilitado na fót·ma do Capitulo 7. 0 do Titulo 5. 0

, 

á vista de autorisaçãn paÍ'a este fim clada por cscripto, c as--
signada pelo mesmo dono, ou consignatal'io. · 

§ 3.u A autot·isação de que trata o § 2.0 , n.0 . 7 poderá ser 
CSCI'ipta na propria nota, nos se~uintes termos:- Autoriso ao 
despachante F .. (ou ao meu CaixCJro Despachante F .. ) para cles
pachar as mercadorias constantes tlcsta nota.-- E, sendo dada 
em separado, deverá conter as declarações exigidas no mesmo 
§ 2. 0 , n .os 3, t~, 5 c 6 (IH4). 

~ 4.0 A clcclai':JÇão do. peso, medida, ou ([Ltantidadc da mcr, 
cacloria se~•á escripta em algarismo, c rcpctiua por extenso. 
Os pesos e medidas estrangeit·os serão recluzidos aos nacio.naes, 
conforme o pad1·ão que fõt· adoptado pan todo o Imperio. 
Emquanto porém não houvct· Lei f(u e o estabeleça e o unifor
misc em todas as Províncias, scguir-sc-ha ·em todas as Alfan
llegas, c iUcsas de n en<las as :Hiopt.:ulas c us:ulas na All'::mdcga 
da Cõ1·tc, ohservando-sc as Tabcllas anncxas a este Regula
mento (1:i15). 

§ 5. 0 O valor das mci'Cado.rias e gcncros, que, na úí1·ma da 
Tarifa em vigor, estiverem sujeitas a direitos acl volorem, será 
declarado por extenso, c repetido em algarismo. 

§ 6. 0 A declaração da eutmda será previamente confericl:-t, 
ú vista do seu assentamento, l:l.nçando no artigo o respcc ltivo 
Empi'Cgatlo a competente verba . 

A letra do § 2.• n.o 6 do art. 5H torna ohri"'nloria a cleclnraç1io em 11 
nota liO despacho do peso ou rnelfilla iHloptacfa pela Taril'a como IJasc 
para o calculo dos direitos. Ordem <i Tilesourarin elo Mamnhilo em ,l ele 
Agosto uc ISG3 . 
. O Hegutumento e a prolieil constante elas Alfandegas elo Imperio per
mittein a importação dr. mercadorias rlitrerentes no mesmo volnme. Ontem 
ú Theso.umriu ti-c Pornamlwco CllL ~o de Agosto ele 1863, parte ultima. 

Yeja-sc o Aviso ú Alfamlega da Cürte em 10 de Dcwmi.Jro ele 1863, 
mencionado em a nota ao art. 5.i3. 

Veja-se o. Aviso (t presiclencia de S. l'oclro em 9 de Abrilllc 186<1, dn 
que se falia em a nota ao art .. 22 elo Decreto n.o 3217 ele '31 ele Dezembro 
de 1863. (,ldçlitalncnto á col!cccão.) 

.. Veja-se o A viso t\ Alfandcgtl da Curte em O cl.e Fevereiro ele 1865, citaclo 
em a nota ao art. 51.-5 § 2.o. 

(514) A fiança pneshaEla pelo clespach.1nle, na fórma· elo art. 6·18 o se
guintes, niio exclue a autorisaçüo elo dono da mercadoria pal'a o dcs
pru.:ho desta, segundo as. necessidades do seu commercio, c importa 
umn prudente garantia em favor tlo ncgocianlc contra abusos c crimes 
que se tem tlaclo du parte <.los ctespar.llilntes, a que tem motivado recla
mações e recursos contra us capatazias. Essa aut.orisaçüo pó ele so1· clada, 
ou em geral sobi'C 03 volumes pertencentes a nmn rasa commercial, 
existentes em deposito, ou a bordo, ou no caso em que a I.JOI'clo ou 
sobre agua o despacho possa ter lugar, ou so i.Jre certo3 volumes; o a 
pratica elo commereio.é favoravel a esta medida, pois que ncniLum com
nwrcianlo ha que mnncle-clespachur YGiumcs que lho pertnnçfle sem dar 
ao seu rlcstJachantc uma not.a, e nesta tJóele ser inserta a autorisação, 
ou em livro ou caderno especial elo despachnntn, on na proprin nçtn 
para o clcspacllo. Ordem it Thosoururin ela Dnltíu em 7 de Jun e1ro 
ciO ISGI. ' 

(515) com a circu.lctr de 31 dr. .Taneiro de 1861 (anne.or,a), (oi c:vpcclid.a 
a tabclla pai'CI a l'Cduc,ção das jardas, metros, awnas, rtc., a varas 
qnadraclas. 
Veja-~o ll Aviso ú presidcucia de S. Pctlro em o de Ahrilllc 1861, citado 

ern u nota <to .§ 9.o parte u.• 
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~ 7.• se a nota versar sol.Jre mereadori:1s a que se refere o 
art. 5.0 do Tratado celebrado entre o lmJJCJ'iO c a lkpuhli c .J 
Orien tal do Uruguay em 4 de Setembro de 18o7, c Livcre111 estas 
Sido di•·eetamcute tmportadas uos J?Orlos habilil.ndos tla uu•swa 
Republi ca, o dono, ou consignat.:ll'lo da me~·cadoria scrú oiH·i
gado, a fim de gozar da rcducção de direi LOs estipulada nu 
mesmo Tratado, a ap•·esentar os documentos nccessarios, ou 
que forem marcados nos Regu lamen tos respectivos, que próvem 
a origem das mcrcadol'ias, os quaes serão anthcnt•cados pelo 
co mpel.en le Consul , on Agente Consn l::n• llo llllperlo. 

Art. IHts. Apresen tada a not.a ao Inspcctor, ou Adnliuislrnclur, 
se cll e achar que está nos termos, ou contém os l'Cqui ti it os e 
solcmnidades exigidas pelos artigos antecedentes, de mocl o qnc 
nenhuma dU'\'ida ofJ'crcça no JH'uee:sso do c.ll'sp:~cho, designara o 
Conferente que dcYe conferi r su:ts declura\ÕCS com o contcúl1o 
do volume, ou c:om as mm·cadOl'ias nellas mencionad as (~o((i . 

~ 1.0 Se a p~rte não pt·ova •·. c~m documentos lcgitimos
1 

11:1 

fóJ·ma do art. M1. § 1.0 , seu <lu·cno, o Inspcctor, ou Ad lnznb
tmdor nflo aceitará a nota , sob rena de responder pur t]ualc[nc!' 
prejuízo que desse f':lcto resultar a (l·ucm direito l'<lr. 

~ 2 • Se pão contiver touos, ou a guns requisitos c solcm
nidades e:xtgidas pelo referido art. iH4, o Tuspector, ou Admi
nistradol' a mandará rcf'orm:'ll', ou eorrit.~ ir (517). 

No caso porém da parte ou seu prc\10s\o não a qu c•·cr fncr 
sc1n causa jusLilicadn, c a J'altn u::lo pnt c•· ser procucltida scu[Jo 

(516) i\'fto se deve aceitar notas para despacho, sem rJUO estcjito nllti 
concliçõos tio art. 541. Orclem á Thcsouraria do 1' aní am 17 de Dezembro 
lie 1863 . 

L'eita a dislri buiçfio tio clespacho, consitlera-so a mercadoriu suhmcl
tida á conferencia. Aviso ít Alfant.lcga da Côrte om 28 do Maio de 186·1. 

(út7) N;io concordando as notas para o despacho1 deve-se exigi r a 
n•forma dcl!as, partiCiJlnndo-sc ao Chefe da ltepa rlle;ao. 

Nüo so lenclo feito •sto por abuso, mu ' veriJJcando-so no correr do 
despacho a oxncLidão do qualquer dns nolus, nflo lem lugnr a multa do 
art. 553, nem alguma ouLru. Ordem á Thesoururia do Pcrnumbnco em 
B ele Fevereiro el o 1862 . 

Ordem 11 Tbesom·aria de Pernami.Juco crn 3 ele Março elo mesmo an no. 
Veja-se n Ordem á 'l'hesournria da nahiu em •1 ele Dezembro de 1862. 
A's dttczs condicões essenciaes desta ordem deve-se hoje accrescentm· 

n de ser a ditrercnca de 50 •/o, e dahi 7Jrt1'a cima dos di·reitos respec
tivos. Aviso á A l{ándcga da cOrte em IG de Jiarco de 181H. 

Veja-se o Aviso li Alfandega da Côrte em 10' de Dezembro de 1863, 
mencionado em a nota no art. G59. 

A permissiio elo art. 22 do Decreto ele 31 de Dezembro de lSG!J, nüo 
cti spensa a pena ao art. 545 § 2.• elo 1\egutamen to, so o tnspector d~ 
Alfandega niio julgar concludentemente provada a necess•dude do 
exame e veriflcação prévia do conletlcto dos volumes, ou a parte 11~0 
fôr alliviada da mesma pena por causas justificadas, nos termos do Re
gulamento. A permissito de verillcaciio prévia só póde ter lugar até o 
neto de ser dislribuida a nota ao Conferente, embora jaí tenha dado cu
tracla no liw·o mest!·e. Aviso ia Alfandcgu da Çórle em 31 de 1\Inrco do 
186•1. (Diario o({!cial n.o 83 de 186>1.) • 

Quanclo o peso brulo ror a IJ nso aclopl.aGla porn o caleulo e19s direitos, 
constituindo por isso n•esmo nma so lom nidad c nus Tespecl1vas notu.> 
segundo o disposto no u1t. 545 S 2.•, tlc-vc o mesmo P,CSO s.or expressn~ 
mente mencionado, na fórma do art. 5-14 § 6.•; cumpn J!llo a luspcctoriu 
fazer reformar a nota, impondo, no caso de recusa sem causa juslill· 
calla, a pena comminada no citaclo art. 515 li 2.• AYiso li Alfandcga ela 
Córt~ crn 9 ele Fevereiro ele 18G5. (Diario O(ficialn.o 47 <le 18G:í.) 

\'Cia-:Se o Decre\o ~·" 3.;>17 ele 31 do Dezembro lle 181i3 ar\. !!5 , 



clt'pois do n:unc do \'O lumu cu tia mcrcallo l'ia; ou ~c flua l
mente a nota contivrr <lcclaraÇ'õcs vagas, por cxern1JIO, de 
ignorar-se o contcúclô tio I'Oi umc, seu peso, quantid:Hlc, qua
litlatlc, mcdid :1, c qualquer out.I'O n:quh;it.o que srja cs cncial 
na fúnua da Tarifa ct ll vigor, para base do calcu lo tios tlit·citos, 
o doao ou cousiguat:u·io da mcrcallol'ia li cm·à sujeito a lllult.a 
tlc t 1/2 "/u de su1t valor, cruc scrit loo-o imposta t)clo Chefe da 
fil'p:H'lição; sendo sua dccisãQ lauçmFa no alto tia nota, para 
que . s-:ja aLLcntlida pelos calculistas, c :1\"l'rbatl:t em lil"l'o cs
IH:ci:II, 11:1ra a Lodo tempo constar, c l'a1.cr-sc otl'cetil·a sua 
cobran\'a no c:aso dtl desca111inho da referida not.a (ií iS). 

~ 3.• Nas llh!I'catlol'ias de pouca impol'lanci:1, ou cnconimcndas 
de ponco valor, cpiaudo a Jl:H'Le allinnc quo ignora alguns elos 
I'CIIabilOs cxigiclos pelo m·t.Bí'l, o lnspo!'lOI', on .\d)Hiuislrador, 
rcconhcecnd.o a boa fé da alfinnatil•a, as mandara dCSI1:1Ch:ll', 
dispensando a mul ta, c para constar lauça1·it a ua tlceisão do 
mesmo rnoclo quo se cslabclocc a r.·spcito da multa. 

Art 1Hii. Ap1·csenLada a no ta ao Conl'ercale a tluem for dis
LI'il.~uiüa, exigirit este, por cscl·ipt.o llo Aclminislratlor ela Call:l
la r.ta, a re:nessa c apt·cscnLa~·;lo do volnm c para :1 sa la, ou 
l;tgar tia conl'creuci:l, no dia c hora 1111e de ignat·, tc'IHIO em 
att.cu~·;io a sua data, e os trabalhos que Livot· em mão; c por 
sua v.;z o refct·illo Adltliuistrador da C~1p~1Lazia o fará ao Fiel 
elo respectivo arm:ncm, tlantlo ao mesmo passo Lo:las as pro
vitl :!ncias ncccssarias para seu prompto c seguro transt>orte, c 
guarda (õ Hl). 

~ Unico. O Fiel ao CiiLt·cg-ar o volume ou mcrcadoi·ia ob ri
:rarú a ll:li'tC que o J·eccbcr a ttuc, para sua descaq;a, assiguc a 
compcteulc verba no livro a seu cargo (il20). 

(G L~).Es le \Jarngrll jlho, ela 'maneira por qnc se acha concebido, foi 
•·orTtgtLlo pe a cu·cu ar r!P o tlc Novem!Jro LI~ l SGO . 

Para o calcnlo dos direitos ela mercadoria !le1•e n All'amlcga, <lfJCzar 
•la <lnl'laraç<io inegular tl<t uolu, recorrer á IJn ·c aliOIJtatla pela Tarif<l, 
fazemlo pesar a mer~;a!loria, e nfio proceder inutilmente á contagem. 
Ordem <i Tltcsomaria de Pemnmbuco em a de ~rarço de 18~2. 

N<io eleve. haver toda a facilillatlc na aclmissüo ele notas para despa
rh,os (JllC llil!J conlenltüo os requisitos c tiolemuillallc3 exigidas. Ol'Clcm 
i\ rh.ctiourarm tlc Pernambuco em 3 tlc nJnrço ele 18ü:.l. 

VeJn-se a Ordem 1\ 'l'hcsoui·aria da llithlll om 21tlo Janeiro tlc 186·1. 
I Adclitamento ú collvccào.) 
. Imposta a multa lle' 1 •f, •/o do art, 515 § 2.•, nüo tem mais lugar a 
IIU(JOsiç;.1o de quulquer oulm. Aviso ü Alfanctega !la Cõrte crus Lle Março 
ele 186:í. (Diano _Dif!cial n.o 7i.! ele 1805.) 

Havendo suffictenle clcrlaraÇi.i.o lla qualidmlc, n<io tem lugar a multa 
lic 1 '/ , •lo. A1•iso IÍ Alllilltlcga cla Cor'lc oiU :.lO el o ~IHrço ela I~uü . (Diario 
Ufltciclt n.o 8~ ele l8G5. ) 

A decisão elo tnspcclor em qualquer das hypothcscs elos§§ 2.o c 3." 
!I vo ser sempre IJOI' csm·iplo. Ordem ú Thesourai'il\ tlo lllamnhflo em 
1.0 de Março de 1865. (Diario O{T!cial n.o 65 de 18G5.) 

(Gl9) Fqi julgntlo coull'(lrio á marcha regular do processo e i\ formul<~s 
cstabelecnlas nos RcgulHmautos fi caas a apresontaçno e obteuçüo dus 
notas p:u·a o despacho, untes ela lerem sido recolh idas e depositadas u:; 
rnercatloriasnos nrmazens ela All'andcr;a, com o unico llm de IJUC o dc~
Pacho clus mesmns soja foi lo pela nnttgu 1'arifa. Ordem <i Thcsourarta 
elo Pcmambuco em 21 ele Outnl>ro elo 1861. 

E' pcrruillicla a imporl.açiio ele mercadorias lli ffcrcnles no mesmo vo
J !ltne. Ordem <i Thesoururiu Llc Pomnmbm:o em 20 ele Agosto de 1863, 
111 fittc. 

(::i20) Veja-se o Dc~relo u.o 3~17 de 31 de Dc~cmiHo de 18G3, mi. ~. 
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Arl. ll.fl. No caso da nota conter Lodos os requisitos ex igidos 
pelo art. lHLI, c não oll'el·eccr duvida nlguma para o calculo 
dos direitos, rubricada pe lo respectivo Inspector, on Adminis
tradOI', será logo presmHe ao Chel'c da competente Seeç.ão para 
Jlrocccler na l'órma da Sec~ão 12.• do presente C:q1itulo su
jeito unicamente o volume, ou mcreadoria á conf'crcnci:t da 
sa hida (52J). 

Art. 518. ~ão se permittiráõ d~spachos separados de merca
dorias pCl'l.cncentcs ao mesmo volume, para consumo c ao 
mesmo tempo para t·ccxportação, ou 1Jaltlcaç5o. 

Art.. iH.\1. Os d cspach.os de consumo de Jiqnidos c os das m cr
cmlorias constantes <la Tabella n.o 7 serão l'r.itos em scpa t·a do. 

A1·t . 550. No rnesmo despacho uf1o se poderiio inclun· mer
cadorias clcpositadas nos armallens internos da A lf:111 clega, ou 
da ~resa ele H.en1las, com as que estiverem em qu:tlquct· de
posito ou lugar, on a b01·<1o, ou sobre ag-ua; c, sempre que t'ôr 
]JossiYcl. se divi1lirúõ os clc~pachos confo rm e os armazens em 
tJUe as ·mercadorias cstivcrcw deposiLadas. 

Sce'>'ão 7 .• 

nn conferencia <las mercadorias postas em despacho. 

Al'l. õiH. Presentes os Yolumes, e no lu gat· competente, na 
prcscnç·a ú;t parte, ou seu lcghimo [Jr"posto, serão por esta, ou 
por pessoa de sua confianç-a, por sua conta c risco, e á sua cus ta 
abertos, e o Conferente procederá por si mesmo á conferencia, 
c verificaçfw de cada urn, polleudo Lil':tl' as amostras que forem 
conven ientes para fundamentar seu juizo (1.í22) . 

(521) Est.."l disposir.üo niio impede nem dispensa o fi el cumprimento !lo 
art. G 15, toclus ns vezes que a conferencia in tema l'ür necessa ria pnra 
verilicaç;io da qualillarlc ou classe tias mercadorias, o clecisiio das du
viclos que possfto suscila r-se no seu des1mcho; clevcntlo-sc entender que 
a doutrina do art. M'7, estando subord.inutJ[t 1Í clausu la nello expressa 
de não oll'erecer a uota t.luvidu alguma pura o cnlculo dos direitos, só
mente é upplicavel aos despachos em que lal conl'crcncin núo seja int.lis
pcnsavcl, e.omo o dos gcneros a granel, o em gemi os llaquclles sobre 
cuja qt!nlid(!CIC n~o possa movcr~sc riu vida, limilamlç.-sc a sun.11sculi
saçfio a venacaçao de sua quanllllade. Circular e AVISO ;\ Alfandega ela 
Córte em 18 de Ju lho de 18ül. 

Veja-se a Cirr;u!ar de 13 elo Janeiro de 18G.2, sobre o modo de processar 
os dcspar-hos de gcncros eslrn11geiros na vcgudos por cnilotngern. (Not11 
ao nrL. G•14. J 

o art. 5-!7 do negulnmento, na \mrte em que dispensa a primeira eon
ferenciu lias mercadorias, é fucu tativo, c refere-se aos generos a gra
n el n em geral áquelles sobre cuja qualificaç!io nfto se puder mover 
duvida, ou _que tiverem uma sô taxa na Tari!'a om vigor. D.ecreto Jl.03.217 
de Sl de Dezembro de 1863, art. 24. 

Nfio é permit!ida a sahitla tlc mercadorias da Alfandcga. com a con
diçüo de serem llcspachaclas, c pagos os respectivos direitos no dia se
guinte. ordem á Thesouraria ele S. Peclro em ,1 ele Abril de.lSGO. 

{522) Nos clcspachos de gencros im portados e exportados pelas Mesas 
ele !lendas ele Man;íos c Tabatinga, serviníõ ele conferentes e calculistas 
0 Escrivüo c Escriplurnrio, sendo Linda a sahida pelo respectivo Por
l<>iro. Regulamento nnucxo ao Decreto n.o 3~ 16 lic 31 ele Dezembro ele 
1863, art. l3. 
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~ i .• Neste set·viço ao Conferente serão f01·necídos pelas Ca~ 
patazias os opcrarios ucccssm·ios para a gual'(la e vigia das mer
cadorias. 

§ 2.• Ao passo que o Conferente fôr conferindo a nota com 
o conteúdo do volume em tlespacho, irá fazendo as necessarins 
notas sobre o que fór encontrado, ou vel'iftcantlo (523). 

~ 3.• Se por este exame e conferencia verificar-se a exactidão 
tlas rleclarações contidas em cada addição ou artigo da nota, 
lan~.ará o Conferente a par de cada uma , na columna respec
tiva, a taxa a que estiver &uj eita, mencionando por extenso o 
seu numero, peso, medida, e'todas as mais cit·cumstancias ne
ecssarias, na t'ót·ma <la Tnl'ifn em vigor, para o calculo dos t.li
rcitos, e igualmente a tle<lucção da t:u·a, ou de qualquer outt·a 
natureza, t[Lte tiver lugar; e por baixo das declarações escriptas 
lançará a verba da conferencia uos seguintes Lermos:- Con
ferem as mercaclol'ias, e estão sujeitas ás taxas acima decla
radas,- c depois de datai-a a assiguará. 

O Courcrenle, em todos os casos em que se verifical' o peso 
litruillo, 011 real da mercadoria l'óra de sens cnvoltorios, ex· 
pressamentc o declarará na nota , JlClo se"'uintc modp:- Peso 
liquido verificado- c no caso contrario:- i3eso liquido não ve
rilicado (324). 

Feito o que a parte, ou seu preposto copiará verbo ad verbwn 
as declarações do Conferente nas duas outras vias da nota, as 
quaes depois ele conferidas serão [)Cio mesmo Conferente ru
bricadas. 

§ 4.• As mercadorias a granel, ou objectos de dillieil con· 
ducç:io em virtude ele seu gt·andc volume, serão verificados ou 
conl'ericlos no pt'OPI'io armazem em que estiverem depositados. 

Art. 5iJ2. Na occasião da veriUcação o Conferente conl'eril·á 
igualmente o contcúrlo do volume com as declarações de que 
trata o Cap. 3.• do Tit. 3.• c de toda c qualquer diffcrcnça 
dará pai'LC elll separado ao Chefe ela Repat•lit;.ão, para que possa 
Ler lugar a disposição penal elo art. 211 (521>). 

A1·t. o1í3. Achando-se na contagem, medição e JJCso das mer
cadorias, [l::tra mais do accusatlo na nota, até trcs objectos, 

(5~) Não Ó· ndmissivel que se cl cixu de conferir a mercadoria porque 
esta se acha clussillcada em u nota parn o despacho pela qualidade su
periox. Aviso it Alfandegada Gllrtc em 17 de 1'everciro de 1365. (Dim·io 
Oflic·ia.l n. o 58 de 1865.) 

(52<1) Os direitos addicionnes devem ser calculados e lançados em se
parado em a nota respectiva, inunediatamente depois do lançamento 
dos direitos de consumo, e stta impot•tuncia escripturada em columua 
especial no li;vro ele receita de clireitos. 

Deve-se fazer menção na respecLiva nota ele todo e qualquer abati
mento de direitos que se fizer, como fica llito em a nota ao art. 521 § 2." 

Igual declaraçilo se fará uas mesmas notas de qualquer circumstuucia 
que se verificar no processo elo despacllo, por exemplo, de accrescimo, 
multa, assemelhaçüo, arbilrameuto , impugnação, etc. Circular ele 24 de 
Novembro tle 186U. 

Deve-se tomar para baso do calculo a taxa lançaJa na competente 
110ta pelo conferente respeclivo c niio pelo proprio tlespachantc. Orllem 
ú Tliesouroi'ia elo Paní em 17 de Dezembro t.le 1803. , 

(525) A execução do ar~. 552 do Regulamento das Alfandegas foi sus
pensa na parte relativa ús declarações. Decreto n.• 3.;)17 de 31 de De
ze l~li:Jro Llo ISG3, art. 21. 

' eJn-sc n Onlem <i '!'! tesouraria el o ~raraniiJo em 6 de On luiJro de !Sô~ . 
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\· ar:~s, liiJt·as, C3u:ulas, ou outra quaii[UCI' medida, ou t•c ·o to~ 
mnuo pot· unidade na 'l'arifa, ou ua uota, s.: na Tarifa não 
cs ti\'Cr co nLc rn platla a nt ct·cadorin, não cxcctlcnllo o seu V<t lur 
de 1# alé 28000, o Con f'ct·cnlc accrcsccnL3rú IH\ uo1.a o excesso 
vcrihcado para se l.Javct·cnl os clircilos; mas, se a tli O'crcnça fót' 
maior CJIIC as Ires uoitlndcs, a parte pagarú os llireiLos dc!'sa 
difl'crcnc;a, e além disso, como pena pecuuiari<~, a importancia dos 
u1csmos direitos para o Courcrcutc; dcsprcz:tdas todalia a favor 
da parte, em l[ttalquet· caso, as f'racções das ditas unidades (i.í2t)i . 

(5:1G) Quando o rlcspacho fôr de líquidos, em que o Ycriladeiro Confe
rente é o Slereomet ra, pcrteocu a este a nau !ta conrspondenlc à difTe
rença que se encontt·ar. Ortlcm á Thesouruna do Maranhão em 11 de 
Fevereiro <le 1861. 

So bre clis par icludc encon trada cn\I'e as Ires notas elo clospaeho, vc·ja-se 
a Ordem 1i 'l'hesouraria Llc Pernambuco em 14 i.le l!'cl'ere ia·ú de 18G2. 

A doutrina dos arts. 553 c 554 nüo póde ser prejudacada pela disposi~:üo 
do art. 210. Aviso <i Alfandcga da Cõrte em 5 de )Jaio tle 186~. (JJol.) Uito 
em 10 de l'cvereiro Lle :865 (Dia1·io O(ficialn.o 51 de l BG!i.) 

A conferencia das mercadorias postas a despacho lle1·c ser feita pelas 
notas apresentadas; e pelo exame c comparação com estas i.las rcrcriLias 
mercadorias 11 que se deve impor as multas comminadas 1\S dilfcrcnca-> 
encoo\rall4S. Av iso Lle 10 de l'UI'erciro de LSG!i acimn citado. 

Dcvc-so ' 'or ifl cau· n mcciH:;flo, nilo obstante a jJu a·tu t.el-u inclicallo em 
sua nota. Aviso ft Alrandcga da Curte em 7 de IV uio de 18ll2. (Boi.) 

L>ilo em lO de Fc1·erciro de 18G5. (Diario o(f!cial n.o 51 de 1ilüú, acima 
cilndo.) 

o art. 5ó3 fixa mui cxplicilamootc a regra a guardar na arrecndação 
dos direitos e multas a que flcüo sujeitos os despachos proces allos lli
vcrsamcnle do disposto uo Regulamento e Tarifa. Ariso ú Alfandcga da 
Côrte em 19 de Setembro ele U!6.:l, in {i.ne. 

Veja-se n Ordem ú Thcsouraa·ia do Pernam!)ueo em ~3 de Abril, e o 
A riso á Alfanclegu da Côrto om lü ele Mu io ele 1803, quo munclüo q ue os 
t>ontes de tartaruga em curtões paguem direitos polo poso bruto. 

!\a Yerificaçüo do peso liquido elas fitas de sccla derc ser incluído o 
<los cartõcs em que vierem enroladas. AYiso á Alfnndegn da Côrlc em 27 
de Abril de 1863. 

Declarou-se que na contagem de umas tiras bordadas só se de,·êra 
allcndcr li quantidade real que ollas aprcsentárüo no acto do despacho, 
c Mio <i mulor ou menor quanlidude de que por meio de cót·te c divisüo 
;as pudessem torna r suscepliveiS o uso c u moda. Ordem {a '!'!tesouraria 
de s. Pedro em 18 de Junho ele 1863. 

A multa do art. 553 6 cabi I'Cl o os casos que revelem fru ude, ou sub· 
lracção de mercadorias. Ordom a Thcsourarin do Maranhiio em 4 de 
Agosto de 1863. 

Ordem á Thesouraria da Bahia em 16 de 1\0\'Cmbro de 1863, cilada em 
a nota no art. ·113. 

Não hnvendo deolaraçlio da medida estrangeira e sua reducçno (t b_ra
s ilc irn, fnllu a base para verificar-se a rliiTcrenca. Não é lici to reumr o 
osLendm• a di fl'erentcs nrligos dus notas paru despacho u mcditln r1o 
ultimo dellcs. salvo o caso de declaração exprcssaJ COJwindo, qw) nc)o 
o contrario se dê, mandar reformar a nota, mandunuo dccJm·ar a medida 
ou peso correspondente a cada artigo, nn fórmu do art. 54L 11 s.o 
impondo a multa do art. 545 § 2.•, quando a~ partes a isso nilo se 
prestem, e resen·ancto a do arL 553 para o caso de excesso de quan
tidade, verificado em nota regularmente processada. Avi~o á Alfan
uegu da Côrle em 10 de Dezembro de 1863. (D'iario OfTi,cial n.o 29.5 
<lo 1863 . ) 

veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 de Dozembt•o de 1809, at•ts. l/G o 26 
que alterüo a disposiçilo do nrL 553 do llegulamcnto. ' 

Yeja-sc a Ordem a Thesournria da Dabia em~ de Janeiro de 1864, 
!'itada em a nota ao art. 5-15 S 2.•, parte segunda. 

l'i~o é licito separa r os líquidos ou materias necessnrias para a con
s rvaçüo dos objectos que se querem despachar. A viso ti Alfandega da 
COrte car. 15 de ~Jnrço lle 18Gt fDia1·io Oflicia/ n .o "10 ele lRG.J.) 
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~ L.• Se n t!iiTc!i'cnçn, pc.m·~m. ror !1.11':1 nwn os, stímcnf•' ~l'l'iío 
~ob t·a•l os direitos do que er~lmcnLc se l't•rificn t•: n);ccpto SI' St' 
dCJ'Clll Cil'CU!11SL<lllCiaS (jUC I'CVCICill l'l':l lld f', 011 SUhll':ll'çao tl:IS 
ntcrc:Hlorias, ou se pelas clccl:waçücs cxigitl:ts pelo Cap. 3." tio 
TiL. 3.• ou pelo th cor do mnnil'csto se t·cconhccct· o sen des
caminho, em cujo cnso se observará a di~posi~'ilo da ultima 
na r te do nt'L. 5i:í~ (:1271. 
· • 2.• A tolcrancia de tacs un:da<lcs elr que trntn c te nrti:ro 
srrá relativa á qunnticladc d' cacla objcct.o conliclo em um 
,·olumc, ou á sua LoLaliclalle, conforme as clcclar:wüc contidas 
11:1 no ta . 

Art. iiiH . Pal':l a vr,rillc.aç~o 11:1 qn:mticlndr, mcditl:J, prso de 
muitos volume c peças iguacs, o Conrcrcntc illllirará os qtt 

So ns <lifTorcnçns proYirrcm ti o t.m~nr, r.lo qnnnlirlndr~ rlc ncldi~õrs 
t l ill't•rent es, e se ·rm virtude rlc tars clrrlnraçürs "" tlin •ilns a p;t<•ar im
portarem l'OllSitlcrn ,·c t prrjuizo para a Jllll'll', n1io ha lngar H mullil, por 
ri<'nr t·crrlallo rtuc na trnnspostç<io nao hom•o ntü fé, ou inlcnçico "" 
franllr, c npcna mnnife. lo rngnno. 

Srndo regra gemi ntlnptall<t nos nc~rulamcntos quo os clirrilos clns 
mcrcartorias qno se t.lcspal'l t<IO scj<io pagos conformo a vcrific·nç'io cor
t·cspontlcnte c nfio segundo 11s llcclilrnçõcs das partes, cumpre qnn 
se.iFlo r r levaÍins a5 in cxac;tidões que nos mesmas llcl'iat•ações se PllSS<i" 
cnl'onlntr, s11 l vo o caso rir. frande on o l'u ltaçifo rloJosn de nwn·ndort~ts 
para su l>lrah il-as a direitos, porque entrto s;io llrnt applicarlas :ts nlllllas. 
Al' i o il Alfnndr gn tia Ctirlc em !H do Fo,·croii'O de !St;t. (Annc.ro.} 

Ycja-sc o Derreto n.o :HI7 llc :n rle llezembro tlc 18G:l. art. -l:i. 
Ycja-se o AYiso <i .\llitndPgn tia Gàrt rm lO clC' .\ go, to de 18Ci t, rifado 

rm a nota ao nrt. 4:; do llct-rl'IO n.• 3~ 1'7 de 31 de l)rzcmhro do t~r.:L 
Vcjn-so o Al·i so 11 All'amlcga ela Côrtc em 30 tlc Srt cmllro de 1sc.:. 

l' tln rlo 1'111 a nota no art. 282 pnmgrnplto nn ico. 
_Vr..i n--so a Onl m :'t Tltcsom·arin tio Mnranlti•o em 6ci~Outnbro tlc 18GI, 

rrlacl<l f'lll n notn no nt'l. r>52. 
A mulla elo art. 5:\:J do ncgnlnmcnto st'l pótl<' 5<'1' mlmissivPI no cnso 

nltt pn·,·islo, i lo é. rtnnnclo, estando a nota r<'gulnrmclll!J pnwr ·s~dn, 
s cnconlrar na contnf{l'lll , mC'iliçJo c rr>o das nH' l'CBIIOI'Ins unm rhffe
rrnçn. •·njos tlirc;los cxc·ctlerclll a ~osooo, na rornm elo di po, to nn art. 2:; 
do ll<'rrrto tt.• 3~17 ele 31 ele nczrn:bro llc 18Ci3 . Aviso a Alfandrgn tl<l 
Clirte rtn n tlr F. vorciro de !Sr,;. (Diario nfli,ci al n.• 47 tle 18\i~.) 

So a rlilfcrcnçn fOr ror mnnil'o~to r.ng:t11n, pódc llOl' cqniclarlc nfio trr 
lu::;ar 11 impnsiçito ela mulfil . No r:tRo do li'allllr o art .. 26 pnragraplto 
HIIICO 110 Drercto n.o 3ül7 de 31 ele Drz tlliJro do 18G3 im püc prnns nt:tiS 
srvcrns. A\•iso ii Alf:tntlcgn ela Ctirlc rm !l elo Fcrrrciro tlr.l~G5. (Diari" 
rlfliriCILil." n ele 186~ . ) Dtlo em llllc 1gosto tle 186.;. íDiario /Jflicial 
n.n l9G de 18G:;. ) 

E:rando exa~Jo o P<'Sn ela niC'rcmlori.1, r r nl ·•n•lC' nclo a par!~ qur :t 
\"C!SIIIIa c:'nl (}n e r lln \·rm f'on~titne o sru C'nrnll<li'IO, 1liiO s0 dii C'\t·r-::. .-:o 
de quunttrlarlc, nos tNmos •lo <t r l. :;.i:J tln urgulameuln, r nrr. ~~ do Or
t'I'NO de :n <lo Uozcmllro etc Vli~. 

E:xislinclo no elc~pnr·lto mct·r.ndorin8 ~njr i ln~ n tli rrilo~ nn r nz.ln do 
peso com all:tlimcnto tlc tnrn, mns qur pagar taxas tlifTI'rCniPS, tlü-sc· " 
enso em qur os rlirrilos se tlcn·m cobrar pelo pf'SO lifluitlo n·al dr •·atla 
uma elas mcn·nr.torias, rrsullantc tia vcriliraç.tn. ,\ ri~tl it .\lfancll'ga da 
f;ôrto em 21t{c ~I aio lll' 18ti.). (lliurio O{/iciul n.n 11!.! tlt' l!lt>i. ) 

(5'!í) Ontem 1i 1'hosonr~ri,1 1ln Par;í em 3tic Julho lic 18Gl, mrnrionn•l.1 
rnt as notas nos ill' ls. 5~·1 §Lo r D•IO § :t.o 

o § 1.o rlo rn·t.. 5õ:J dn ncgulanwllto {'ni al/.rrrulo peln ven-rrn n.o 3~ 1'1 
tle _31 de ne;;embro d.e 18G:J, m·l .~ . .2G e 2G, como fim tl i/.v em n nfll.a 1111 -
lrnor. 

Se a elifTrrcnc.:n rnronf rncl .1 ftlr p~rn mrnns, rnrlnntlo i• to hoa. rr• ''" 
partP, pórlr. r sln por I'Qtllllatlp ser rclt' Yadn dcl pn~<lllH'nto d tltrr tlfN 
tlohr;l!los. A,·isn a .\lfmulrl:(<t ti~ C•>rll' sm '>n dr .'lm·cmht·o ilt• 1 ~.6!. 
(Slljlpit•m••llln ao Diario fl!/it:ialu .o ~HO dt• 1~1:1 ) 

27 
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jnlg:ll' conwnh~nles, sem attcn~ão ao seu numero, ou á prio
rit ladc tlc sua colloc:H;ão, ou qualrJuct· outra circumstancin. e 
po r esses vol um es, ou peça~ calc ul ará os out.t·os; Llcvenílo 
porém em todo o caso vc t·il ica r se os difl"crcntes vo lumes postos 
em 1lespacho contém mcrc:Hiol"ias ou peças da mcsml nntureza 
c qualidade (ii28). 

r\o caso de s11 peita de ft·anue, ou de incxactidão da nota, 
a conferencia deverá exlendrr-se a lodos os volumes, ou peças. 

Ar t. 5115. Na verificaçào c co r rercucia lias me rcadorias appli
r:t rá o Conferen te o maior zelo c eu id ado possivei$, a fim d ~ 
rp tc as JHt rLcs não so!T'J·ão prr•juizos em virl ndc elo se u lllilO 
I rato, ou acondicionamento, c cspccialmeute no que toca ás 
fncudas tle seda e semclhaut.~s, :ís joi:lS tle ouro c prata, á 
luuç1 I' ,·idros; ficaallt> respousavcis pelos damiJos, que csle~ 
;.olfrcl'éffi pot· sua cnlpa. 

Ar t. 1>56. Encontranclo-se entre :JS mercadorias a<::ondicionadas 
nos volnmes algumas peças consiclcravelmcnt.e superiores em 
qua lidade as que estiverem mencionadas na nota, o Confercmte) 
lll'poi- de o pal'Licipar ao f: hcl'c <la Reparliçàu, que mandam 
''erilicat· a c:o.isLenci:! du facto, ou f1·audc, mencionará na nota 
seu uurncro, quantid.acle e rJ•t.,Ji!lad~, para serem cobr::t1los os 
direito· correspondenlt' ; pn;.t:mllo :o mesmo t>as o a parte, em 
faror do rCSI>erLivo CouferenLI', uma prua pccuuiaria igual aos 
direitos da dilfl'l'cr.Ç:l. ''crifical!a; se, porém, as mc1·radorins, ou 
poças fo1·c m tl c cs[1ceie dilfcrenl.n, c sn nch ~1·cm acOJHiic i ona d ~s 
en tre as OilLI'::ts em no escond idas, 11ara se sub trah it·cm aos 
direitos, o Co fcren te a appt chcnderá com todas :ts mais mer
cadorias contida. no volume, dando logo desse raclo conta ao 
Chefe da n.epartição para proceder nos tcnno do prOCt'S&o 
rc&pcctivo; sendo a fin~ l , no c:~so 1!e sua procedencia, o dono, 
ou consignatario do volume condcmnado á pc1·da de todas a. 
re feridas mercadorias, c à mui La ig ua l a dous te rços do seu 
valor (520). 

(:íllS) F.' tio r igoroso clevcr do '::onfcrcnlr procurar reconhrccr c ,-eri
llrnr cnt Lo1los o~ vo lumes n na(U I'ezn e f) un l idnrle cl ns mcrrnclorins nello~ 
r·ou l idns. Onlcll l (t 'l'hc;:ourn ri a da Dnh iu em 2l de Outu bl'O do l 8l\3. 
(viat'io OflLcial o.o ~G2 de 18G3.) 

(~29) A,·i·o {, Alfandegn da Curte em 18 de Kovembro de 1861, cilado 
í'lll a nota ao art. 529 § 2.• 

A 1·iso ú AlfandPgn ela C•irte em 4 de Janeiro ele 1862. (Boi.) 
veja-se a OrdPIII ii TIH~sournrin da Bahia em 4 de DezemlJTo de l8G2, 

c·il n.cla em a nota ao art. !i•l~• § 2.n 
Para os Con ferentes roueherom as quntns prüvcmient os rl us mul tas 

JJOr diiTcronca ele quan li tlurle ou qun l iclmle, n;to sôo Jll't.lt'ir;us as l:crli
tll,es de que tratu u Portaria ela r.:o. ttnc·w Dil·cctortu Geral ela rlcsprza ele 
"-l de Setembro cJc lS.:.7: hasta para os~c fim a infnrmal,'itO do F. ·erivão 
71 tal rc<pcito. A,·iso á ,\lfamtega ria Côrll' em I !I de Janeiro de 1860. (Rol.) 

Veja-se o Decreto n.• !Hli de 31 tle UezPmbro de 1863, art. 27. 
veja-se a Onlrm á The.;;oura• a da llahia em 27 rte Janeiro ele lSGI, 

rito ela em as notas aos a ri . :;4;; S ~-" pDI te 2.•, e ;;;;3. 
Qtwnclo so reconhecer que ns ntrrcaclori <~ s, eo1hora !la mesma classi

flrnr.··,0 gcnerira ou especic drl'iurntl a .111 a notu
1 

elevem r.omlu rl o lrr 
11 11\rà q uulificaçúo, niio tt>m lugm· as penns elo 111' . 5Gr., por nfio nc dar 
0 racto de terem sido enrontrnria? entre ~s mercadorias peças lie quu
lidade consideravelmente upertor, porr·m o rn.~amcnro rios rllrct!os 
simples, segundo a ela~ Hkação rcronh~citla, e mais a multa de 1 'I, oJo 
do art. 5.15 s 2.~ Al'iso a Alfitndega da Corte em 16 de ~larço dr 1864. 

>rja-sc o Aviso ;J ,\Jfamlega rla Cútle em 31 de :u~rço de lS&.t, cit11.do 
em u. noln ao art. 51.(1§ 'l.o parte 1.u 
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Art. 5:17. A tlbposiçã.o peznl da ultima pat·tc do a1·tigo antn
c.edc!ltc lica exteHsiva ao castJ ele serem encontradas em algum 
vo lu me em despacho mercadorias em l'umlo l'also ou dourado, 
I'C[Jartimcuto ou divisão de qualquct· moela occulto, 11ão tendo 
sic o esta ci rcumstancia maui.fcstaua ou dcclat·ada pelo modo 
marcaclo no art. 212 (1í:JO) . 

Art. O.'í8 . As mercadorias que trouxerem rotulas ou letreiros 
l'al os ou l'a!sificaclos, in tlicando IJU:IHLitl:1de>, ou qualidades in
feriores ás ctl'ectivas ou rcnladcira , licar:'tõ sujeita~ á multa 
i;çua l aos dit·ci tos, em ben(lfieio do Conferente. Esta mult;, , 
po rem, 11 :10 Lerá lug-a r, se o J) espachan tc houver dct;l arado a 
l':l!sili cano, •wmcionaurlo nas notas as qnanticladcs exactas (il3l). 

A llisposiç.ão penal rkstc al'ligo fi ca cxlellsiva ás drogas c 
Jli'O.luctos chimicos, 11:1 appan~ncia semelhantes, ll i:IS de valores 
superiores, c tlc naLUrcza dill'crcn lc . 

Se á vi::;La do manifesto, c lias ll cclaraçõcs cte que trata o 
f.ap . 3. 0 <lo Til. 3. 0 , o conteúdo elo volume fôr de certa qua
lidade de mcrcacloria, c encerrar oiJjer.l.us alhe ios ao com nl ct·cio, 
011 de nl.lnlt um uso, ou va lor, ou resi dn os c f•·agmentos i n u lt~is, 
ou de [lo uca importancia, :1 11:u·Le será mu i Lad:l uo tri plo do 
valor provave l tia mercadoria tlcscncamiuhatla, que será ai·IJ i
tra tto po1· clons Conferentes ela CS(;O!ha do Chefe da Repartição; 
sendo adjmtic:lios dous terços desta multa ao ConfQJ·entc que 
descobrir :1 fraude. 

Art. B:i\l. No ca. o rto Conf'creuLc reconhecer, pelo exame que 
fizer, fJII C a qun li li caçiío da mercado ria expressa na no ta par a 
o seu despac ho não ê a lcgíli 111a ou exacta, depois de ouvir 
a parte, ou seu pt•etlO'llo, e tlc proceder a quacsqucr di ligcu
tia , que julgar ncccss:wias para forma r seu juizo, declarará :t 
c· ta ltual é nu seu enLCnllcr a qualificação que justamente ca!Je 
à I'Ci'cri :la mcrcadol'la, c em IJU e at•tigo da Ta rifa a ju lga com
lH'chent.lida p:u·a o pagamento rio;; direitos de consumo (5321• 

~ l.• Se a parte não concordaz· com a op ini:'lo do Coul'crcnte 
pode rá rccl amat· conLI'a clla ao Chefe da Repal'li<;:'lo, c es te, 
tlcpois ele ouvida a Commiss:io da Tarif:1, c de proceder a 
l[LJaesqucr outt·as di ligcncia que !'orem convenientes, decidi r:t 
fjoal da. duas f(ual ilicaçõcs tl:Hias é :1 legitima c exacta (533). 

~ 2.• Se a parte não concordar con1 a decisão llo Chefe da 
~~~parti~:il o, c a llifl'ercnça tl c direitos llllLrc nma e outra qua
lihca~. iio cxcctlcr da alçada do Inspcctor, ou Adm inisLr:HlO J', 

N.iq IJaRln a simples allogaç,io elo confercnla, sem out ra pro1·u mais. 
f':J ill'a nn!Jos:ç,·to dt' pena liiu forte cÚm·:> a tio art. ü:.G parte segunda. A riso 
u Allilnt ega da Curte em lG lle Julho de JSG J. 

(530) Fo i suspnnsa n cxcçuçiio (leste nrli cro nn parte rclnLi \'(1 ;\s clccla
rnções . Decreto u.o 3.:ll7 Li c :Jl· de Dcwmhro el e IHG3, art. 21. 

(:>31) Vcin-sc o Decreto n.o 3:211 de 31 llc DJz~mi.Jro de LSG3, arL. 26, 
lMragraslto unieo. 

(53') Veja-se o Doere lo n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863, art. ~~, 
in {inr . 
. VnJa-sc o A v iso li A l fnncl rga rlu Gõr to em17 ele t<evc1·eiro el e JSGG, 

ctturto 0111 n no lu ao nrl. 55 l § 2." 
l'nlt) nrt. r,GD lll~vnnlõ ser rP-su lvitlas as dLn·itlns snsciLa tl tlS soh t'C a::; 

bagn.crcns Ll os t><tssa"ci ros. Decreto n.o 3133 tlc 5 lio AIJril de lB!i~, 
art. 2.''· 

0 

( .~:J:Jj OnL111 ü Thcsoamriu do Pm"<l eml7 Lle Jttnh•J de lSli~l, !n (iuc 
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(Jotlcril I'CtfLLCrcl' truc o ncf.(Ocio seja decidido Jlur arbitt·o , c 
uc;te caso sc:;ui:·-t;c-h:t o disposto ua Secção It.u do prc 't 'll lc 
C:1pitulo , fi cando suspeusu o despaelw. Se a dili'ei'Cll\i:l de di
l'C'ito;, porém, eotiver dentro da referida al çada, obscrvar-sc-Lta 
o clispos~o uo al't . 57\J. • 

§ :;,u Se a decisão :u·bitral for cont1·aria, a p~1·tc pag:ll'á os 
direitos eonrormc a decisão, c mais metad,; da impJJ'laucia 4os 
lln·cilos da diti'crcm;a pa ra o Conf,~t·cntc (:534 . 
~ 4.• SJ a parte po ré111 conconl.ll' co!ll a det:is3o elo Clwrc 

da ltcpal'L i ~ão, c esta lhe t'lir favo ral'el , dn La ! decis:w haverá 
recurso cx-o.t!ieio, sem suspcnsiio tlo d0spacho, p:1ra a cotnpe
Lcntc Autoridad:: superior, se a im pol'Lancia da <liJ.l'ct·ença ex
ceder a al\,'atla do mesmo Chefe (o:li> . 

§ 5. 0 As dii'Crsas qucstôc qu se suscil:H'Clll no proccs o do 
d.;·pac!io: 1.• sobre a iutclligcutia da Tarifa, ou de Lei, sua 
execução, c applicaç:10, peJ·ccp-:ão de dir<!ilos, multas, c IH'U
cctlcucia de aJlprehensõc, i 2.u soi.Jl\! a taxa a tju e esta sujeita 
a m ercadoria , c sua classtfiç:ar;:1o em rc laçiio aos diversos ~H·
tigos da Tarira, peso, medida, taras, e quu cSI[uet· outros ob
jcctos que não importem coHhccimcnLo pro!bsional sobJ'C a 
l(ualidadc, prc~·o das lllcrca!lorias, ou sobre osarias e damno · 
que c tas sofl'r:.:!·em, a cujo rrs:Jciw o presente Regulamentn 
Jnu·Licularmenlc p:·ovidcnc:ia, serão decididas pelo rc pcc'iYo 
!nspcctor ou Administrador, mediante n•clama~,;f1 0 da parte 
oll'c Hlltla.' co111 recu rso, 11:1 I'<ÍI'Illa do T itulo 9.0 

§ ü.• E lll Lodo e qu allJUC I' caso em que for inte rposto I"Ctlrso 
eom cll'eito suspensh·o, depois de tirarem se as amostras da 
Jllct·cadoria em t(ucstão, lfUC furem neccssarias, c 1lns !'"\ames 
iaforruaeões, e di!igenciJ& Q,Uc se jul~-tar a bem da justiça, sed 
JlCI'OJitLido á p:u·te proscgUJr, c conclulr o ilcspacho cncPtado, 
c d~r sahida a sua mercadoria; p;1:;a :Hlo os di; ciLos con •·ut·mc a 
decisão dada cn1 primeira insLauci<i, dPposilat!do, IJJJ prestando 
caução por qualquct· dill'crcn<;a de dit·citos c mulLa5, a que 
no caso de refor mada a rcl'el·iua tle cisào f'ór 11brigacla (il:!üi . 

Art. o60. Quaudo se suscitar duvida áccrca da qualilicação 
elas mercadoria;; nos termos do artigo ant~;ccdentc, poderá o 
IuspectOJ·, ou Adminislr::dor ordenar crue o Con!'crente im
Jllll:íõlC por conta tla Fazcnua • acionai a mercadoria, cuja qua
lifica~:ão fdr contestada, se houver insisLCucia pot• escrq1Lo da 
parLc na l[uali!ica ç:lo por e lla iadica tla, e antes que haja a rlc
·c isào de arbiLros de lflle Lr:lLüo os ~~ 2. 0 c scguinLc!õ do artigo 
antecedente . 

• 'este caso a parte scrú iudcmnisada pelo cofre da .\lfan
dcg-a dentro dc vin.t~ qu:~ll'O horas, pelo ralor eOI'!'eS~?OJHicntc 
a taxa que na Tarua csuvcr eslalJclecida pa1·a a qualidade ~l:t 
wcrcadori:.J em lfiW houver in~istit!o. 

(;>3.1) Esta multa foi supprimitla. Decreto n.o :l-217 uc :Jl de Dezembro 
du 11>63, arl. ::!!. 

(õ3j) Aos Empregados npprchcnsores mio é facullu!lo o l'C!'u rso . A 
OXP I'úi;SÚU-Pill'ICS-, BIU j11'0g"iH in Clll \'lli'IOS arti g os do Ucgulomonlo, 
,.;,rciuudo :;oure l'ccursos \l_o Choro ~la Hçparliçiio, não se applicu nos 
I'III!JI'e"J UUS ell l iiOI'ü tiCJUO CSLU$ IIHIIVIUUUI C lt•çalmcnlc 111lCI'C~tiiiCIO · 
1;a :;oltf~,,-,0 Jus qu~st6cs. Cir<õulm· c Aviso ú .. l!f.IIHICg.." du Cô~· to CIU ~de 
Janeiro de ISuJ. u .l. nso eslil no lJtarw Olftcwl JJ.0 :>1 do H!G3.) 

·:~lj. l\it lt:vpothPsP. l)p~ft· nrlig-o (lilga-s<· ü nniHIZf!Jtngcrn. J\riso ri .\1-
f.lllll :g;t •.l:l <;:ôrtr; r:;u tr; r.l"; ~U:u \lc 11;!'F•, r:l,lll•J ~lU i\ u•-•ltl it<> art. UOI. 
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At'L 1i6!. Finda a conf'crcncia, ou vct·ific:w?.• o do rolumc c do 
st•u conLcúdo, na t'!irma dos artigos :wtcccdcutcs, a parte por 
si, on por pessoa de sua confiança, c por sua conta c risco 
recolherá as utct·cadorias ao seu compctcnLc enroltorio, o 
rcpt·cgará c exigira ljue seja sellado, se o julgn r ucccss:H'io. 

Sobt·c o lugar mais saliente llo cnYoiLo:·io o Conl'ei'CIIte lan-;:a rá, 
do morto que mais uur:u;i\9 ~:~ll'ercça, a nota do d.ia, mez e anuo da 
COII f'CI 'CIICÍ:l 1 C :1 rulJriC:ll':l . 

ArL . 562 . Durante as que Lões de que trata o a1'L. 559, os YO 
lum cs ou 1ucrcadorias scrào acondicionados, e ~uanl:Hlos pela 
pa1 Le no luga r especial que para isso fór designado; Ji cantlo sob 
a responsabilidade do Ad111inistrador da Capal.azin, ou do Fiel 
respectivo se o houver. 

Art. 5ti3'. O dcspncho das mcrcatlorias recolliÍdas aos armazcns 
da Alf'amlega da Cid:lde tlo Rio Grande do Sul, silu:Hios na Vil la 
de S . José do ~OI'Lc, potlera ser fr i•o, ou na referida Alf'anclcg-a, 
sendo p:11·a esse lim pt·eviamcntc rcmor idas, ou no proprios àr
!llazcus em C]nc csLivcrcm depositadas, na fôrma do art. 20 do 
JJccrcto u. o 2<1!l!i tlc 21> dt: ScLe!llbJ·o de :l.l!o\1 . 

Dn desprr.cho ele co11sumo soú1'c ag·na, ou a bordo, de mcrcallorin> 
rll'p osi/.ctcla~ e11t al'll(a;:;eu.o; e.rltwnos da A.l(andt•qct, lllt'SCL de 
llendas, on eutrepo;,tos, deposito>, ou trapici,cs al{~mdcgados. 

Art. o6L O despa cho de consumo solJI'c agnn, ou a bordo, 
!>o JJotlc.· rá ter lugar a I'Cspc!Lo das lli CI'cadorias mcucion:ltlas uas 
'l'a )Cilas n .0•6 e 7. 

No seu pl'OCt:sso ol>scrvar-se-h::ío todas as I'Cfi l':ls csLabcleeidas 
11as Secções antcccclcntcs, tom as scf"'uintcs modilica~'üt..:s: . 

§ 1." .\ cont'erenci:l c wrilica~·ão tos l'olumcs tjuc nau esli
YCI'Clll tlcpositados nos ai'llJ:l7.Cns in lemos ua All'ande::;a, ou ~iesa 
de Remias serão iguahu:mtc !'ci tas no lug:u· do deposito. 

~ 2 . u Para a conferencia das mct·c:ulorias qu.: se clcsnaclwrcm 
soorc agua ou :1 bordo, o ConfCt'<)lll.c irá au ltt ••ar eill qnc s~ 
acil_ar a cmhnrcnç:io, c as f:wa vii' :'! sua prcsenç:f, sc:ltlo ncccs
sano,, o_u dcscatTCgal-:Js para lug:u· apropriado, a fllH de com 
cxact1dao procctler ao SCLt cx:lllle c Vl!l'ilicat;ào . 

Do despacho espccictl de nwrrar!orias omi.~sas na Tarifa, c t/(t 
asseuwlhaçtio (iíilí) . 

A_J'.i. oGi:í. ~p,·cscntarlas a dcspaf'lto, ou cnconlranclo-sc _t!n 
vcnhc;Jçao etc qua lquer voluuiC uwr ·atlOJ'ias om issas na Tanla, 

(.>:n, I'Pj<~-sr n Jlpc·rrfn n o 21"'1 <Ir :l "" '\or~ml!ro tlc lSG~, <jl!C nwa
tluu cxcctllar u !loru Iarif'll d<t~ .\lfau'l"l>H~ . 
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o respectivo Conferente, ouvindo ~ rartc, passará logo :.1 imbg:n· 
a sua ualul·cza, !lcnollliuacão, c uso a que é destinada, ·valor 
app roximallO que tivcrem:ou pollerem ter no mC I'Cado; pro
CU I':H·á além diSLO todo C I[Ual!fllül' OLitl'O CSCln i'CCimCnto, OU 
inl'orm:~c;ão que julg:11' conven iente par:1 b:~sea1· seu juizo 
sobre sun classificação, ou qualilicat;:io, c ele tudo fará un1 
rclatoi·io ao Chefe ela Repa rtiçüo, no qual motivará sua opinião, 
indicando a mercadoria simi lar , ou com que ns em qucstào 
tc111 111ais analogia, ou afinidade, !J Liér por sua na LU reza c 
qualidade da m:ll.e1·ia el e fjuc l'OI'Cill C0111postas, quér pelo seu 
fabrico, tecido, lavor, ou fórma, co 11 1b ioadoti cu1a seu uso, 
ou emprego (1)38) . 

~ Un1 co. Ao I'clatoriu devc1·it acomp:wha r a amost ra da mcr
cacloria, e qua1t1uer exposic;ão, ou documento que a parte 
oll'crccel'. 

Art . 566 . A' vista do rela torio de que trata o :u·tigo ante
ceden te o Cbcfe da llcparti çfto manda1·it cx:unin:~r a mcrc:~do ri a 
JIOr dous peritos da sua escol ha ; c co nl'ol'll iC o fH\ rccer dustes, 
tlcc:idirá se a asscmclhaç<lo deve ou uão tct· luga r, c, no caso 
:1 tlirmaLivo, em que artigo da Tarifa se acha uu deve ficar a 
mcrcado1·ia com p rchcnd id:~ . 

Art. 5G7. Destas decisões em toda c qualqu er ins tan cia cabe 
á pane recurso, que será in te rposto na f6rma c nos prazos mar
l':tdos no TiL. U. ", qnal!fiiCJ' que seja o valor de seu olljccto, para 
<1 competente Autul'idad c supCI'iO I'. 

~ 1-" n:\s que J'ure1 11 ravor:weis á pa rte, pOt'élll , haverá reCU I'SO 
ucccssa1 i o até u Ministro da J?azcmla; obSCI'Yanclo-sc em toei o 
o caso a disposição do arL. 27 uo Decreto n . 0 23'13 de 2\l de Ja
ueiro de 185!1. 

~ 2. 0 O :\J inistro da Fazenda m:mdarú, logo que lhe forem 
Jlr·csentes Laos decisões, cxa min:u· por peritos de sua conlian~·a 
sun justi~·a, it vis ta das infor11w~·õcs c :uuustras que houverem ; c 
dada a sua det.:isfío será es ta publicada c comm unicada a todas 
:1s Hcp:u·tiçõcs a IJUC!U interessar , pam a fazer exccular cn1 
casos semelhantes . 

ArL 568. Se a mBreacl o ri~ não poder ser assemelhada na fúnna 
dos :1 1· tigos antecedentes, pa gará 30 •to de direitos, c será dl!spa
chacla ua l'ó1·rna da Secção seguinte. 

Art. 55!1 . Em tudo o mais qnc J'ôr relativo a estes despachos, 
SCflUÍI'·SC-Jia O diSJIOSto IIOS ar tigos antcCCÜCII tL:S 1 n a parte CJ UC 
lhe fô r applicavcl. 

A nsscmcl li nç;io tlevc cons laP rln nota elo li OS JJUcii O pura coustuuo. 
t:il'culut· de 2•1 d e NoveruiJI'o d e 1800 . 

(&38) O tec ido eles tia c\ cn uminatlo {onlctrd . ou ele borra tl c s·'tln, P.lll 
poça, d uvc tiCr assemelhado aos lenços c chales rl c sctla d o igual tecido. 
AVISO 1Í Alfal!lll'gu da Côrle Clll ~;; d e Abril ele 1861. 

l'oi assemelhado uo keroscne ill liJUro um protlUI'lO de nominacto nll'a
lnio. Al·iso á A:fanllega ela Curto em 7lle Novembro tlc 1863. tn iar io 
uflic ialll.o 2Ci :?•do l ~G3.) 
1 o pann o tio- nlgotl ito linf.o é asscmclhaclo 1\ chil n em morirn para o 
pa"tllll fJ nlo dos respectivos direi tos. Circular tlo aO tlc Março tle l~G5. 
(uturio Ulficial n.ob85 de l ~G3.) 

Sitn <~ssemrlhatlns ús JJC'(.'aS 1lc friTO para cclinraçito de casas, clns
~!fll'óldas no art. u;;t tlll Tarifa, t1s (JC~m; tlc mmloint c fcrra;;;em para 
Hlr>nlii'O uso. A ri:'J 1 1i 'lll'iindP:fil ci<L Cõrtc em l;ltlc Drzcmlno de JtiU:J. 
, Di'Jriu vf]ki(! l , .... ~~u ck 18UJ . J 
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SCCfiÜO :10.• 

Do despacho por {actum . 

Art. IS70. No despacho ll ~s mercadoria sujeitas a direita~ 
atl ·valo,·c1n, al ém do que se acha estabelecido na ccção 6.•, se 
o!Jsenal'i\õ as segu intes disposições (1í39) : 

§ 1.• O preço rep; ulaclor para o despac ho a.d valoram será o do 
mercado importador em grosso ou atacado, clerluzidos os com
petentes direitos, e mais :lO •to elo mesmo preço . No acto do 
despacho, os donos, ou consignatarios das mercadorias dcveráõ 
apresei!la r·1 se o lnspector, ou Administrador o exigir, suas fac
turas origmacs, aulhenticadas po1· modo quo faça fé, e, na falta 
clellas, os documentos particular·es e authenLicos que possuírem 
re lativos ils mcrcadol'las subrnettidas a despacho . 

§ 2.• O Conferente verificnr·á por todos os meios :1 seu al
cance se o preço declarado na nota é o do mercado, e do 
resnltallo llc suas indagações dará parte por· escripto :10 Chefe 
da Repartição, expondo em termos breYes a Stla opinião, e as 
razões que a fundamentão ; c, no ca:.o llc não confonnar-sc 
com o referido preço, indicar·á o que julgar justo. 

§ 3.• Se a parte n[\o se con form ar com o Jll 'CÇO dado pelo 
Conferente, o Chefe da Repartição, depo is de pl·ocellcr, ou 
mandar proceder aos exames c iu l'o r·mações rrur forem nt~ccs
sari os, se concordar com o valor expresso na nota, maudará 
proseguir· o despacho, se, porem, o reputar lesivo á Fazenda 
Publca será este ar!Jitrado i>Or nma com missão composta de tres 
Confcr·entes, ou de quaesqucr outros Empregados de ua escolha. 

§ 4.• Esta commissão, proccdenllo ús precisas averiguações, 
arb itrará dentro de ~8 horas o preço por que deve ser clespa
chada a mel·cact'ol'ia, tomando por base (lo arbitramento as 
disposiçües !lo § 1. o 

§ 3.• Quando o Chefe da Repartição, ou a parte não se con
forma r com a decisão da commissão, poderú aquell e ordennr, 
c esta r·equcrCl' novo arbitramenlo ; c 11 esLe caso scguir-sc-ha 
o disposto na Secção seguinte. 

Art. o7t. As infol'll raçoes, llccisõcs, e amostras elas merca
dorias ser·ão archivadas para serv irem de base ús decisões que 
se hourerem (Jc tornar em casos itlenticos, e para o firn mar
cado no arti~o seguinte . 

Art. 572. Haverá em cada Alf:mclega umn commissão da Ta
rifa nomeada na Côrte pelo Ministro da Fazenrla, c nas Pro
ví ncias; pelas Thesourarias, a qual, á Yista dos despachos feitos 
.na fórma deste Regulamento, org:mis:wú annualmcnte, c rc-

(539) Manrlou-~c obsen ·m· as disposições àcsle artigo nos àespnchos 
das mm·cadorias, que depois de sa lisfa7.erem os dire1tos lle consumo, 
rorem Lrnnsporlmhts dos portos liallililntlos do um~ pnra os el e outra 
província. Decreto n.o 2001i ele 23 ele Novem bro de LSGO. 

Este vec1·eto {o•i mandado exccntar po1· C'i?'cu l a?' da mesma iJ,ata. 
Veja-se a Ordem á Thcsouraria da Dahia em 26 de i\laio de rSG3, de 

que se fallan\ em a notn ao art. 620 . 
Veja-se a ontem á Thcsouraria ele s. Pedro em 18 de Junho de 1863, 

citada em a nota ao arL 553. 
Pelo arl. 5í0 s~o tamhem rrso ll·id.1S as duvidas susriladas sobre as 

bagagens dos pa ssageiros. Decreto n.• 3133 tlc ~ de Abril dó LSG5. 
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mctlcrú ~o Thcsouro 11111:1 I'C I:l Ç:ÍO tlas l11Cl'C:leloJ'Í:lS qnc um·ão 
ser :~cct·csccntnllas n:~ Taril'a, com :1 <[IIOta fixa ele <Jir itos qnc 
deve p:~ g:~1' cacla nma dcllas. 

~ 1." Estas Com missões nns Alfandcgns <las Províncias serão 
compostas do respectivo Inspcctor, que servirá ele Presidente, 
c de mais dous E111!ll'Cgado;.; i<lon cos; c nn All'amlcga da Cõrtc, 
do seu respectivo Chcl'e, c ele mais qunLL'O Empregados (iiíO). 

§ 2.0 As Commissõc da Tarifa colligit·ão todas as amost ras 
rlas mercadorias sobre qne se dc1·em ques tões, c as tenlo em 
ho:1 guatrla,· rCf)istn\lldO ~o mesmo passo em livro eS]leCi~l o 
objccto das tl c<asõcs, c o t.lwor des tas. 

Art. 573. Nas All':m cJ egas llo Hio de .T:1nci1'o, Bah ia c Per
nambuco, poderá o l.nspcctor, quanclo cnlcmler que o IH'O\O 
dado pela parte é lesi vo á .Fazcnd:1 i';acional, or<lr.nar (jlW o 
Conferente do despacho im pn;;nc a mcrcarloria por coula da 
mesma Ea:r.cndn . Esta impugna<·5o podera ser feita, ~arbítrio 
(lo Inspcctor, antes ou depois do IH'OCCSBO de rt uc trata o ~ 4.'• 
do art.. o70. 

No caso ele im pugnação, mandará o !nsp<'ctor , dentro <l e 
Tinto c q11a tJ'o horas1 imlcmni at· a p:l l'tc, pelo cofre da Al
faaclcga, a im po rl:m cJa das mercadorias impugnadas, sc~undo 
o preço que a parte lhes ltomct' datlo em sua nota, accres
cen t!lndo ma i. r.inco por cento <1:1 dita impor tan cia (oH) . 

Art. 5711. A mercadori as im pugnadas scl·:'io arrematadas em 
hasta pnbticn it porLa da All 'auclega, scgn1HlO ns regras prcs
cripLas no Ca p. 7 .• do Til. 3. 0 deo tc Hc::;nlamento {1íff2). 

Art. :.no. llavcrâ nas Alfanclcgas urna cscriptm·ação c conta 
c ·pccia l para impugnações, a cargo excl usivo do ChMc da 
Secção de contabilidade. Esta con ta sera halanccada mensal
mente, c, deduzidos os direitos das mercadori as arrematadas, 
que serão levados á respcctira r eceita, c hem as im todas as 
<lespc:r.as do corr·c, di virlir-se-ha em duas p:Jltcs o producto li
quido, sendo uma lcvacla il receita exLr:lOI'l\inaria da All'antlega 
sob a rubrica- protiHcto tlc impugna.ções, - c a outra repar
tida em quotas iguacs pelos f:onfct·cntcs, não pet·ccbcudo cou a 
alguma o que no decurso do mc:li houver deixado de campa
rcccr por oito dias, qualquer que Lenha sido a causa. 

Art. i.S76 . O tlcspnch o por factura comprehendc as mercado 
rias: 1." , rruc na r, ·, rrn a da Tarifa em vigor estüo sujeitas a tlircit.os 
rul va.lo rc~n; 2. ", as amostras de mcrearlorias cujo valor nfw cx
cr.clcr clc 1008000, cmhor:l teubão taxa fixa nà Taril':l ; 3. 0 o 
apparelll o, ma~~ame, e objectos usados elo servi ço dos navios (M3) . 

(G JO) Esla commfssno, nn Alfantlcga ela C:úrlc, é rompostn elo Tn spcclor, 
ou quem suas vezrs liwr, como Prcs idculc, <lo clous Lhefes rio Sctçito , 
c dons Primei ros Confcrcnlcs. A viso ü mesma Alfamlcgu em 30 llc Ou
tubro etc 1860. (Boi.) 

(,; 11) \rjn-sc a Cirruiar de 2.1 llc i\orembro el e lSGO i11 {inc, citalla cnt 
a notu ao art. 5~1 § a.o, parte 2.n 

(G.J:2) Nos a11nunr.ios clr. impugnaçno tlcvc-so rl oclarnr o uomo rio Em
pr ga<lo impug nacl or. Portm·iu i\ Alfamlcgn ela CuJ•lc em 21 de Marco 
de ISW. 

VPjíw-sc ns Circulares de 1;; c 22 de Dezembro de 18,;0 sobre impug
naçocs. 

(51:J) Mnn<lm.t·S~ dcspnrhar ad nalorrn~ na rn:to t)o 30 o{o umas vrlns 
rtnr, sr.ganr lo o parert'r ela Commi s<to tia Tarifa ria Alfanelrgn tln Curlc, 
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Secçã11 ·I ·1." 

JJo p rocusoo da a.rúi trmncnlo (õ44). 

Art. 577. o processo <te arbitramento, nos casos marcados 
)tclo presente 1\egulamcnto, e sa lvas as disposi~'ões do Cap. 5.• 
tio TiL. 3.• c Cap. 3.• <lo Tit. s.•, se r egulará pelas. seguintes (5~5): 

~ 1.• O Ministro da Jrazenda na Corte, c os Inspec torcs lias 
'l'hesoutat'ias de Fazenda nus Províncias cscolheráõ d'entre as 
tlilferentes classes dos Negociantes, Empregados, e pessoas 
Jll'oftssionaes em cada um ramo de iudustria, domiciliadas no 
lugar em que fuuccionar a respectiva Repartição Fiscal, que 
julgar mais idoneos para servirem de peritos ou praticos nas 
rruesLõcs a que se t•ef'crem os arts. 1í!J9 § 2.•, lí66 e 570 § 5.• 
A relação destes periLos assim escolhidos será publicada, e 
revista ~1o fim de cada semestt·e, c sua leitura sempre fran
queada as partes (346). 

§ 2..• Verificado o caso de arbit1·amento, a parte escolherá 
d'cntre as pessoas incluídas na lista <lc que t1·ata o parag1·apho 
nntecedcnte dous arbitros, e manifes tará por cscripto ao Cliefc 
ria 1\epartição a sua <l~fi.nitiva escolha. Por sua vez o Inspector 
da Alfan<leg~, OLl AcllrumsLrador da Mesa de Rendas escolhera 
t:lo mesmo modo os <lous arbitros da. Fazenda rublica, c de 
accordo com a parte um quinto, c se esta se r ecusar a isso á 
sua revelia será o quinto arbitro .design;:Jdo pelo mesmo Jus• 
pcctor, ou Administrador, que marcará o dia em que clles se 
!levem reunir ; no caso porém de 11ão haver accordo sobre o 
5.0 arbitro será este designa,1o pela sot·tc cl'entrc seis nomes 
cscolhi<los da lista dos arbitros, sendo tres pelo Chefe daRe-
partição, e outros ~an tos pela pane (114.7). • 

süo um pro!ilurto novo do carvtLO cte pedra, e niio se aohiio classificadas 
na Tnrifu. Circular de 25 ele Setembro ele 18U2. 

!'en tes da tartaruga nüo paa-<io direitos ad va lo rem. Aviso á Alfauelega 
ela Côrte em 16 lle Maio lle 1863. 

(54.4.) Esta secção alterou raelicalmente as disposições do Decreto n.o 391 
de 17 de Novembro de lS.14. Ordem á Thesouraria do Pará em 26 de 
Murço de L862 . (Doi.) 

(õoi5) Veja-se a Circular ele .2't de Novembro ele 1860, citada em a nota 
ao urt. 551 § 3. o, parte 2.• 

(546) No processo ele nTIJitramenlo não J?óde inten' ir como arbitro 
pessoa ou Empregado algum que não esteja mcluido na lista ou relaçilo 
a que se refere este pnragravbo elo art. 5i7 do negu!amento. Circular 
de Z7 de Fevereiro de 1861. 

Veja-se o AYiso !I Directoria elo Gontencioso em 26 de Abril de 1861. 
O serviço elo arb itramento será cucarregnelo de prcferenctn aos Pri• 

meiros Conferentes. Decreto n .o 3:217 de 31 ele Dezembro ele 1860, 
art. G6. 

(51i) O accorclo c aprazimento das partes com a oscolha elo 5.• arbitro 
feita pelo lnspector ela AlfandPga eleve ficar constando por escripto do 
PrÇtrcsso de arbitramento, a fim de evitar que ns partes reclamem de
)JOIS fJUCJ n;io houve esse ncc.Jrrlo e aprazimento. Cirr.ulnr de 30 ne Mnq;o 
rll' l8G:>. (Dia rio u(it'ial n.•• S'í ri~ 181i~• . ) 

2fl 
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§ 3.• Rcnnidos os C[u~tro arbitt·os sob n p1·esi1lcncia do Chcf'c 
lia lle}Ja;·tição, feiLa por este a exposição llo facto, c ouvida a 
parl.e, proceacrúõ aos exam es c inclaf(ações que jul g-arem con
venientes, e no mesmo neto darão seu parece r por escl'into, 
que será por todos assignaclo; nfio podendo retit·ar-sc antes de 
concluído o julgamento e sua assignaLut·a. E o que o contrario 
fizer sera multado pelo Chefe da Repanição em oO,~ até 2008, 
lav t·anclo-se disto um Lermo CSJlCCial. Não comparecendo todos 
os ,trbitros no dia e hora marc acl,os~, o I nspcctor designa rá 
outro dia c hora; c se ainua se vcri11car neste ultim o caso 
fnlLa, os arbitros (lJ'CSCn tes, qualr[ucr que seja o seu numero, 
darão logo sua decisão; uo caso, porém, da falta ser prove
niente de fall ccimcn to, ou el e mtHlança de do!nlcilio de al gulll 
elos arbitros, se procederá it subs tituição <leste na forma do 
§ 2.0 (1í i8) 

§ 4.• A decisão se re<>ulnrá pela maioria elos vo tos; qn an<lo 
porém houver empate dccidil-o-Jta o quinto arl1itt'O que houve r 
sido nomeado a apray,imcnLo da pat·te c do Chefe da Repar
tição, ou por este á r evel ia li aquclla. 

§ 5.• No caso <la parte se lo uvar nos at·bitt·os nom carlos pelo 
InspccLor da Alfandcga, ou Admin istrador da Mesa t.l c Ren<las, 
a llccisão destes sera r eputada decisào arbitral para toclos os 
<'II'eiLos marcados ueste Rcgul:llltCn to. No caso el e empate eni.J·c 
estes, se escolll.crú um tet·ccit·u arbitro, na J'ürma e~Labe l ec i <la 
110 § 2. 0 , para a nomeação elo quinto. Este quinto arhil.t 'O sct•á 
sempre oliri

0
"ado a concordar com um dos lados empatados. 

Art. 1>78. s peritos ou praticos do Commcrc io, antes <l e 
procederem ao ex:..mc tlo objccto quesL;ona <l o, e de darem o 
seu parecer, prestaráõ jtn·amento nas mãos !lo Chefe da ne
parLiç-iio, conforme a rel igião que pl'Ofcssarem, de o fazerem 
sen- undo suas conscienci:1s, sem dolo, nem malícia. 

Xrt. 1579. De taes decisões nilo h:wcrá r·ecu1·so al gum, ex
cepto o .do art. 76t, ~ 2.•; mas Lodos os papeis a cll as rcla· 
tiros serão guardados no :ll'cbivo, c a pat·Le poclcrá t·ccxpo rLar, 
no 111'37.0 que o Cbcfe da HcparLil,'âo marcar, suas mercadorias 
para fóra do Impcrio, pagos os rcspectiros direi los, se o julg:u· 
conven iente; c não o J'ar.cnclo scr i1o post:~s em consumo, pa
ga ndo os mesmos direitos pelo arbitrameuto ú qnc se tiver 
procedido (1549) . 

(MR) A mnltn a que se refere este parngrapho só pórle ser im posla 
no naso de o arhitro, tlepois do tn r dad<J o seu laud o, recusa r assig
nul-o, u nüo pela fctltil ll c eom \mrcr.intm tlu. 

Póli o a Tnspcr.torin da Alfünt pga conceder cxoncrnçfto ao nriJilro que 
a pedir. Aviso ;í Alfatul ega rln Côrl c mn G tlc Dezem bro de l l:!(iO. 

Vejn -se o extenso Avíso á DirecLoria Geral elo contencioso em 2G de 
Ahnl tle 1861. 

Depois de proferida a cl ecisilo arbitral nüo potlem os arbitras macia l-a 
c sim apenas, a r equerimento das partes, interpreta i-a ou expli ca i-a' 
no rnso ele Ollscm·idude. Av iso i.Í Al funclega iln Corte em 12 elo OutullrÓ 
de 1864. 

Nüo deve haver nova cleeis.ío de at'b itros em uma qtwslflo j <\ r cso l-
v itlu . J>ortaria á Alfundcga ti a curte em 18 tlc AIJI'il tle 1!:160 . 

(519) Aviso <i Alfandega ;\n COrte em 20 ele Mnrço de 18®. 
Ot•tlem i\ Thesouraria do l'arú em .20 tl e Alll'il ele l862. 
Orclcmtí Thcsourariu tln l'i li'IÍ em ~5 ti o l•'cvernir o ti o 18G J. 
;I viso ú Al rnn<lcga rln (:ór!n em ao <I e 1'\ovcmlmJ tio I BG l. (Dirtrio Of/:

cial n." c8:, <lt• LSHI.) 
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_A r t. iSSO. _Os (J eritos escolh idos na. fónM do § 2.0 do art. 5_77 
uao podcrl.io rccus:w-sc a este serVIÇO, sob pcua de serem n s
cados de Assignantes, ou de não serem atlm 1Ltidos como tacs, 
c da perda de quacsquet· ouLl'aS vantagens c pl"ivil cgios que 
são outo 1·gauos :ws Comm ercianLe~ pelo w cscnte 1\egnlamc.n~o ;. 
salva todavia a escusa por molcstta lH'ovada, ou por suspetçau, 
na fót·ma de tlit·cito. 

§cc~ão i2." 

Do nwdo tlc calcular o clcspacho, c do sw 11agamcnto. 

Art. 1S8l. Conf'eri,los os -volumes das mcrca tlorias na fúrm a 
dos anigos antccclleutcs, ou reali zatta a hypo Lhese do art. 547, 
serão as noLas remeLLidas, ou cnL;·egues pelo Conferente, para 
que se proeetla :10 ca lcul o dos respec tivos oit·c iLos, armaze
nagem, ou Laxas, ao Chef'c lia Secção eo mpeLcnte, que :1s 
distl·ibuirá por dous Emprcgarlos cncaJ'I'Cgados deste serviço, 
os quaes iustituiráõ um prévio exame sobre os seg uintes 
l!O u Los (üi:íO) : 

:1.. 0 Se as notas se nchão nos 1levidos termos, ou contém as 
solcmnirlaclcs exigidas po t· este ncgularn cnLo. 

2. 0 Se a reducção dos pesos e medidas se acha exacLa. 
3 .0 Se os ai.Jatimentos se achão conforme ás disposi\ôes do 

pt·esenLe B.cgulamcnto, procuranrlo vc t·illcal-o no caso de avarias 
c mulLns á vista dos autos e Lermos que se Liverem lavrado; 
c se o peso foi OLl não verillca<lo fó l'a dos envoltorios. 

r..• Se ba multa, ou taxa espec ial a cob rar. . 
!í .0 Se a clechuação da data da entrada !la mercadoria tem 

a ' 'crba de que trata o art. ti-44 § 6 ." 
6. 0 Se as La xas lançadas pelo Conferente são legitimas, c con

formes á Ta1·ifa . 
7. 0 Se o -valor da mercadoria lançado pelo Conferente (nos 

despachos por fa ctu ral es tá de accordo com o processo de arbi
tram en to, se este se tiver realiz:)(lo, ou com os termos do leilão, 
uo caso ele sua venda JlOL' consumo, por impugnação, ou em 
' 'it·tude rlc :waria, ou qualquer ou tro motivo, na fôrma do pre
sente ncgulamcnLo. 

8 o Sobre qualquer outra circumstancia ncccssaria para o 
ca lculo dos di;·citos e taxas, ou que fór convenien te para a boa 
fiscalisação das l'endas publicas . 

Art. 1>82. l,cito o exame a que se rcfe1·c o :trtigo antecedente, 
os l~mpregados n quem as notas forem distl'il.Juidas proccderáõ, 
cntla um de per si1 ao calculo de cada adtliçfto da nota; c, 
ultimado este servtço, communicnt·áõ entre si o resulLado do 
mesmo calculo, e estando CCI'lO lançará logo calla um dellcs 
na via da nota que Livc1· servido de base ao seu trabalho a 
verba da conferencia , na rtuat declarará em resumo a iln}JOl'
Lancin total de cada taxa, mulL~, c armazenagem, Lt·ocando-as 

(;;,;o) llPcomJnondou- sc muilo n ohscrvancin do iirl. :i8l rio J\egula
lllüntu. Av i~o á Alfumlc;Ja lla Gurlc cut 18 ele Julho tlc 18ü t . 
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depois para que a nota u:~ revisiio seja posta na t.a via por 
aque ll c que examinou a se~tumla, c vice-versa. O mes mo se 
proecclcra com a terceira vm da 11ota (ii!H) . 

§ i. 0 As verbas do calculo se1·ão data elas c nssignauas pot· 
ambos os calculistas. 

§ 2.• Se ac!Jarem os referidos Emp1·cgados duvida, omissão, 
falta, ou su~eila de fraude pararáõ com os trabalhos do cal
culo a da1·ao logo parte ao C!Jefe da Secção, para provi
denciar. 

~ 3.• Nos lu gares em qoe o pessoal f'clr diminuto, o calculo 
feito pOt' um ·Empregado será revisto pelo Ajudante elo lns
pector, ou por qualquer Empregado idonco, que lançarã a nota 
tle reYiSãO. 

§ 4.• Se depois de feito o cal culo as partes demora1·em o pa
gamento dos direitos, se far á no ta supplelllent;u· do que d:;)VCt' 
de armazenagem accrcscida, ou mulla que tiver s ido imposta. 
O mesmo se praticará nos casos de diffcrenças vcl'i ll c:ulas depois 
tle feito o calculo. 

Secção 13.0 

Do modo 7101; qtte se clave cf(cct·ual' o pa_qamento elos ctircitos. 

Art. iS83. C:t lculados os direitos, ser:ío a notas enLrc"'ues ás 
partes, que as apresentaráõ ao Tbesoureit'O c rarão o pagamento 
do que deverem. 

Art. 158~ . O pagamento será feito pela parte á visl.a, em moeda 
corren te (~152). 

ExcetHuao-se : 
1.• Os Assignantes. 
2.• Os que al'femat:H·em em leilão, na fórma do art. 313. 
3.• O dono, ou eonsin-natario de genet·os inllammavcis e se-

melhantes, c dos que se 3espachão sobr e agua, ou a bordo. 
Art. 1>81>. O Assi~nante da lfandega, em pagamento ela mc

~ade da importancta dos despachos que tiver de sa tisfazet· c 
apresentar· no Thesolll·eiro, poderá pass::u· bilhetes a prazo de 
4- até ü mezos . 

~ 1.0 Este bilhete será escripturarlo em fót·ma mercantil, se
gundo o modelo :rnnexo a este Regu lamento, e deverá !leclarat·: 

:1 .0 O lugar em que fõr passado, e o em qtte se ha de cfl'ec
tuar o pagamento, o qual será sempre a praça em que estiver 
situada a Alfandega. 

2.•· A data . 

(551) Sobre o calculo dos direitos adclicionaes, veja-se a Circular tte l!J 
de Novembro ele 1860, tüo repetidos I'Ozes cita era nestas notas . 

(552) E' arbitraria ~ in conven iente niio admitli r no pagan~ento elos 
direitos das. mercadorms despachadas as notas ao Theaouro llo pequenos 
valores pelo molivo de que o ~eu r~cebi rnento toma muito to.mpo, uiio 
só na contaj;om, como na venficaçao ele cada nota. Ordem a Thesou
nria ela Bahra em 22 ue outubro úe 1862. (.Diario omciat n.• aa de 1869.) 

Veja-se o Aviso á Alfandegn da Côrte em· 28 ele Agosto de 18U3, t1c rLue
c !La ele fali ar cru a nota ao- art .. 586 § 1,u. 
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:J.• A somma que se deve pagar, c em que cspecie de moeda. 
4.• A cpoca prefixa do pagamento. 
li.• A causa da obrigação. 
tl.• O nome do Assignantc da Alf:Htllcga que deve pagai-o, c 

que o pagamento será feito ao portador. 
§ 2.• O premio do bilhete da Alfandega se regulará }leia taxa 

dos descontos no Banco do Bt·asil c suas caixas filiaes c 
onde não as houvm·, pela do Bancos legalmente cstabcleciJos 
c suas caixas filia es, ou agencias (üíí3). 

§ 3.• Nos lugares onde nao existirem ta cs Compan hias, s uas 
ca txas filia es, ou agencias, o InspecLO l' da 'l'h esonraria de Fa
zenda, ouvidas as commissõcs admin istradoms das respectivas 
praças ou Negociantes dignos de conceito, fixará no principio 
de ca<la semana a taxa do premio, que se111prc será igual á dos 
descontos das letras e títulos commerciaes da primeira ordem. 
Nas Províncias, porém, em que as All'andegas estiverem situadas 
em lugares distantes do assento das Theso urarias, o pt·cmio 
SCl'Íl fixado no principio de cada trimes tre. 

§ 4.• O 11rcm io de que trata este a rtigo começará a vencer-se 
ela data do lJilh c tc, c a sua importancia, accrcscentada á somma 
dos direitos dcYidos, onsLiLUirá o valor do bilhele. 

~ 5. 0 Na falta de pagamento, o premio do bilhete será clcvido 
na razão clupla, a contar da data do l'encimeuto, ficando além 
disso o Assignan te sujeito á pena do art. 737, c a proceder-se 
contt·a cll e c seus fiadores na fin·ma da. legis lação Fisca l. 

~ 6.• O bilhete será firmaclo pelo Assignau te, c, no caso de 
auscncia, por seu pt·ocut·ador especialmente constituido J)Ura 
este fim í1:í54). 

§ 7.• Os bilhetes não poderão ser recebidos sem que tcuhão 
11:1go o scllo que fôr devido. 

§ 8.• O Thesoureit'O da Alf'auclc~a é J'espousaYel pela fórma 
~lo bilhete, pela veracidade tla hrma do Assignantc, c pela 
l a lta do pagamento do scll o. 

At·t . 1>86 .. Aos donos, ou consignat:wios das mercadorias de 
que Lt·a ta o n.o 3.• do art. 1l8'~ será JWrutilLido passar bilhcLCs, 

· sendo Assign:ullcs; e, não o sendo, letras mcrc::mtis de quatt'O 
a seis mezcs de clata, pela imporL:mcia do direito a que esti
verem sujeitas as ref'e l'idas mercadorias (iSi>iS). 

~ 1.• Estas let ras serão passadas em favor do Tbcsourciro da 
1\cparti.ção, ou á sna ordem, pelo clono , ou consignatario das 
mercadorias, c abonadas por tlous Ass igna nLes, ou pessoas de 

(553) Vejo-se o Decreto n .o 3.217 ele 31 rle Dczeml ro de 1863 art. 32, 
J'Clutivameute a este e aos segu intes purugmphos elo art. G85 elo negula
menlo. Núo se faz abatimento no premio elos bilhetes pagos antes elo 
seu Yencimento. Ordem 1\ 'fhesouraria do 1\io Grande elo Norte em 4 de 
Maio de 1858. 

(55~) O procurador. que fqr gerente de uma casa commercial é rompe_
lente para representar esta penmte a Alfamlega, assignando requeri
mentos, fazendo despachos, etc. Aviso a Alfandegada Côrtc em li de 
!\!aio do IBG•!. (Dia·r io O{ficial n.o •18 de 1864.) 

(555) Veja-se o Der.1·cto n.o 3217 ele 31 de Dezembro ele 1803 art.. 32. 
Foi pcrmillido 1\ r.or:np!lnhia Hydraulir·n Porto Alegre!JSC pnssnr. loiras 

pela1mportancHt dos dn·mtos de consumo de diversos objeclos destmados 
ao aqueclucto, até que o Corpo Legislativo rcsoll•esse sohrc a isenclio dos 
m~srnos direitos. A riso a Presirlrnria de s. Pedro em ~o de Agosto de 
lS0-1. (Di<<rio O/llrial tl." 105 ele ISGol.) 
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conecito c reconhecido credito, na fúrma do art. 422 do Co
digo do Commcl'(:io; c dcvcrúõ conLcr, além Lias solcmnitl;:ules 
tlo art. 351. elo mesmo Codigo, cspecia.l <lcclai'3ção tla ca usa 
da obrigaç:io, do numero c data do despacho que a motivou, 
c os juros 111arcados pelo art. iíSi:S ~ 5.• pela falta tle pagn
menLo dos bilhetes da Alfanàega, a que ficaráõ sujeitos os 
respons:weis, no caso de falta de seu pagamento no prazo de
v i elo (51>6) . 

§ 2.' O passador, c seus abonndorcs serão approvados pelo 
Chefe ela Repartição, e seu Ajudante, c pelo 'fhcsoui'Cii'O, c 
Chefes de Secções; e sob sua abonação o responsabilidade 
serão recebidas ns letras em pagamcuto de dit·ciLos. 

Art. i587. Os bilhetes a que se rcfoi'Crn os artigos antcec
dentcs gozaráõ de todos os privilegies eoncctlidos pelo Alvará 
de 13 de Novembro de 18i:i6 ~ 22, c TiL. 1fi. l'ar te 1.• elo 
Codigo do Commcrcio, no rruc lhe l'õt· applicavcl, c mais Legis
lação em vigo1·. 

Art. 1588. As letras tnCI'Cantis de que Lr:~tn o art. 1186 ~~ Lo 
c 2 o ficiio cquip:H'allas aos bilhetes ela All'andcp em tuclo, c 
goza ráõ das mesmas vantagens~~ prh•ilegios que são iuhcrerJLcs 
a estes, c ús letras passadas pelos tlcvcdores tla Fazenda l' LL
blica, na fúmu da Lei de 13 de No.vembro de 1827. 

Art. 1189. O fiador do Assig·nantc, ou ubonadOJ' da letra de 
que tr·ata o art. 58G, ou de qnacsquet' outt·os autorisados pelo 
presente Regulam en to, que satislher a im po rLancia dos bilhctef; 
on l etras passactas po1·qnc fOr respo11savel, fi c:.ll'á pelo fa cto 
do seu pagamento subrogaclo dcstlc logo em todos os direitos, 
acçõcs c privilegias ([ILC competem á l~azcnda Publica, em vir
tude das Leis e Regulamen tos F iscaes a rcspciLo de Laos ti
Lul os . 

Art. 1:lll0. Sómcutc nas Alfautlcgas tlc 1.•, 2. 11 , 3.•, 4.• c ti.• 
ordem serú permiLtido o ragameuto de direitos a prazo, na 
fórma dos artigos antcccclcllLcs. 

Art. 15\JL Satisfeita a impo1·tanc ia do (lcspacho, o 'fhcsourCii'O 
lhe porá a verba do pagam ento, em cacla uma das vias tla 
nota, do modo seg uinte: 

l'g. 0111 li10C!la COI'I'CTILC .......... ,.. S 
1~111 bilhete (ou letra)................ 8 

'f o tal.......... . .... ...... . .. ... H 

o Tilcsoureiro 

F. 

Art. 592. A' vista da vcr.Ua fie pagamento, o Empregado encar
rrg·atlo da cscriptumção do liVI'o tlc rccciLa, depois de fazer 
cal·gn ao 1'hesou rei1·o ele sua iillportancia , coni'OI'me a mesma 
vct·ba , a mencionar;'\ com o lliii ii Cl'O da l'ospccLiva partida de 
receita, c em lug:ll' especia l de cada via üa uota, ou do des
pacho mcucionará a folha do mesmo livro em que estiver 
lançada. 

(.i:itl) 'cs léls lelras niio se !'Onla juros anl0.s <lo seu \'C!Ieimcnlo. AYbo 
n ,lli'nurlcgu da Côl'lc em .~8 llc Ag•J~lo de Hl UJ , 
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Ar'L. !'i!l3. Concluído na f'úrma dos ar ti g-os antecedentes o 
despacho, será urna das vias das notas cntr·cgue Íl p:wtc, 011 
seu preposto, que a passará a a·verba r no livro oomJJeteHLe, c 
a outra será remeLticla á Secc;: âo ele revisão e es tatísti ca para 
Jll 'Oceclcr aos clevillos exames, c ser depoi. e11 caclcrnada c ar
chil•acla ; fi cando a terceira na ndto do Thesourciro para acom
panhar o balanço rcSJlCCLivo nas épocas rnarcallas para sua 
remessa. 

Dn conferencia e sahida das mercadorias. 

Ar t. ií!H . No mesmo tlia em r1 uc se concluir o despacho c 
f<\ r est.c averbado na l'úrrna do art. il\!3, o Des pachante o apre
SGu t:ua ao Inspcc tor, ou L\llministrador ela 1\Icsa de Remias, 
fJ II C depois de o exami nar·, c o achar conforme, dcsign.H"i por 
cscri pto o Conferente fJ II C eleve dar sahida ois 111 •rca rlo rias, ou 
volum es nell c rn encion:u los. Em ne to succcssivo será np rcscn
l.a<lo o mesmo despacho ao Porteiro, qu e, depois de regis tr · n~: 
seu numero c data, o passará , on l'C rH CLI.e r·á . ao Conl'et·..:n te 
designado, e avisará ao Atl ministr·atLOt' cl:~ s Capntazias para que 
l'a~a t·emovct· as mcrc::rdoria ctespach::r.das para a r espcc tiY::r. 
po r•a de s:1hida, ou para a pon te em que se deva emb:~ rcar, 
<tuando tiverem de seguir por mar pa ra algum des tLno (557) • 
. Art. imii . l' t·cscn lcs as rn crcadorins, ou voluJlles no luga r dc

!;rgnado pa t·a a sna yeri ficaç::io c sah illa, o Conl'e r·cntc, depois 
de verificar se o seu despacho se acha reves tido das forma li
llad es ex igid as pe·ro prc~en tc ncgularn cnto, se a rell ucção dos 
J1 Csos c med idas, c o calcu lo dos direitos se achão cxacLos, c 
se os direitos l'otão satisfeitos procederá na l'úrmn el os ar ts. 551 
c seguin tes . ' 
.!i. Uni co. No caso de encontrar rru alqucr duvicla en o, on 

vrcw, dará disso imrn ccliatamcnte par te ao Chefe da Reparti
ção, suspcncleuclo a conl'ereucia c sa lrida da mcrcadot'i::r (1>1>8) . 

Art. tí\Jfi . Achando o Cont'er·cntc tudo exac l.o, dará sahi cl a 
ao gcnero, ou rner·carlo rias, c l:mçani no despacho a vcrb:l 
Conrerc, c dei sahicla em .. . ele . . . de1HG .. - Se a sahicla l'u r <I nd a 
por diversas vezes, em diversos dias, lançarú tantas verbas 
quan tas forem :1s ' 'czes, c assignarl do-as passará o clcspacho 
ao Porteit·o, que o retncLterá a'o Chefe da Secção ele revisão 
C esLa Li ~! i Ca (15ii\l) . 

(557) Vej a- se o Decreto n.o 321i ele 31 ele Dezembro ele 1863, al'l. 23 § 2.u 
O scrviç9 da rourerencia de sail icla set·:i encarregado de prererenr.ia 

nos Pnmctros Conferentes . Decreto cilallo, art. G6. 

(538) Esta pnrl c deve ser por escri plo. A 1•iso ao Con sel l t e i r~ Galvüo, 
em cornnussfto nu Allanclega ele Peruambueo em 17 ele I•cvcrerro 
ll e 1862 . (Boi. ) ' 

l55n] Nos clcs parhos de impnrtac;io c oxportaçiio pelas ~lesas ele nen
rlas ele ~ ! nn:ios c Tabnli nga lla r;i ~·a h ic l n o rc pccliro Porteiro. negu la
nwnto nnnc·,o ao Decreto 11 .n 3:116 d e 31 de Dt>l.cmhro tlc 18G3, art. 13. 



At'L. i>!l7. No caso do Conl'ercntc achar tlill 'c•·cnça entre as 
mct·cadorias e o dcs[lacho, dat·il logo pa•·tc tli sso no Inspector 
tia Alfancle~a, ou At ministrado•· da i\lesa de Rendas, o qual , 
ouvindo o Confct·cnte do despac ho, se o houver, mandará fazer 
uovo· exrune pot: um te•·eeiro Couferente, ou por um Empre
gado de s ua escolha, na sua J11 'esença, ou na de um ontro 
:Empreg:1do de. sua .confiança, se fõr fói·a da Alfandega, ou Mesa 
tle Rendas (560) . 

Art. i>\JS. Yerillcada a dilfe •·ença, se esta fór e nf prej uízo da 
llazcnda Publica , se procederá nos termos dos arts . õ1í3 c 
seguintes (o6:1). · 

Se o dono Oll consignatario da m e1·cadoria não tiver tomado 
parte no processo do despacho, c a ditl'erenç.a fõr o clfeito de 
fraude do seu C"ixeil·o, ou Despach ante, serit es te multado pelo 
Ghcl'e ela Il.epat·tição de 30 até õO 0 /o tla impo•·tancia tla mesma 
difTerenca, e privaelo rlc s ua P atente por seis m czes até dous 
::wnos, a jui?,o ~o m esmo Chefe da Repartição, além das penas 
dos c tLatlos arL•gos. 

Art. 5!)\J . Nos casos dos dons artigos antecedentes, a parte 
não poderá ti ra•· a mercadoria sob t·c qne bouvet· duvida, sem 
pagar o que nellcs se determina ; e se dentro de oito dias de}>ois 
da decisão a não tira1·, o Inspector, ou Administrallor a fará 
anemaL:lt' em leilão á porta da Alf'anllega, ou Mesa dc.R.endas, 
por conta de qu em pertencer, precccl enllo editaes de cinco dias; 
c o ~p1·oducto, depois de pagos os llireitos c multas, ficará em 
tlrposito. 1\las se a mercadori.a demand.ar tratam ento e fór cor
ruptível, a aJTematação te rá lu gar immecliat:unente, depo is de 
vencido o prazo de oito dias, JH·cceclemlo com Lu do eclital atri
xado na porta da Alfandega, ao menos vinte quatro horas antes 
ela arrematação, e . publi cado, se fôr possível, nas folhas pei'Ío
clicas, qu e as prcccdüo (iJü2) . 

(r.Go) Veja -se a nota ao arl. 553 § t.o . 
A Ctrcurnslanciu ele avaria ela mercncloria, iO I'OCacla na occasiiio rla 

con ferencia dll' sa ltida tia Alt'an rlega, nüo exime do pa"amento ela clill'e
rcnca ele t,lirei(Qs, pelu superi orielade verificitfla na quti'\iclacle da mesma 
weicadoriu. Aviso 1í Alfandcga da Ci'l t·le em 18 rle Nnvembro de 1861. 

Veja-se a órelem 1i Thesoumria ele S . Pedro em 18 de Junho ele 18G3, 
citada em a nota ao art. 5;;3, 

(5G1) Veja-se ;t Ordem á Thesouraria ele S. Pedro em 18 de Junho de 
1863, cilada om a nota ao urt. 553. 

Niio proceelc a ullegaçao ela negligencia ou elescuillo ácerca ela tlifTe
rcnça nu quanticlaele verifleada por occasiüo riu conferencia ele sn hicla . 
Aviso á Alt'anclegu ela Córte em 26 ele Juuho Ll e 180~. {Vicwio O(!!cic.l 
n.o 175 de 1863.) 

Veja-se a Orclem ü Thesouraria ela Bahia em 27 de Janeiro tio 186•!, 
citada em a nota ao tut. 5.15 S 2.o , pm'le 2." 

Veja-se o Aviso li All'andega ela Cõrle em 30 ele Setembro de 1861, ci
lutlo em a nota ao art. 282 paragrapho unico. 

Veritlcalla a clill'ercnça; e tcnclo ele se procccler nos lermos elo art. 593, 
nr.o hasta ou vil· só o Confc i·cnte do clcspacho; conl' ir;í lambem que seja 
ouvielo o clono ela mercadoria, preposto, ou o rl es pachante. Ol'llcm á 
Tltesourariu ela Bahiu em 24 ele Ot!LuiJro tle 18G3. (Dicw'io O({!cial n.o 252 
de 1863. ) 

(5G2) Segundo cs~e. art igo, e o 30.1 § 2.•, !leu o suj eita~ a consumo .e 
arrematação em lctlao as mercat lonas que, embora tcnlwo pago os dt
reitos, se rl cmorarem nos armaze 11 s e depositas nac10noes nlém elos 
prazos fix:arlos no 1\cgulamcnto. Aviso ;i Al l'antlcga ela Curte CllJ 7 do 
o•·zt•n ih i'O rle 1803. ( IJinrio O{ficial n." UO'J tlr l t!fiH.) 
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A.rL GOO. Quantlo no de paclio já Liver havido o processo da 
nomeação o decisão dos arbiLros, por motivo , ou duvidas sobre 
quo vorsott a mesma dccis::ío, nao po<lm·á o ConferenLo im
pugnar a sahitla da mol'caclot·in, salvo se não fôr a mesma quo 
foi despncilada. 

Art. 601 . Correutc o despacho para n conferencia do sahida 
tias mcrcadot·ias, no mesmo dia, se fór possível, serão confe
ridas e sahiraõ; o por isso os Conl'ercnLcs não admiLti1·áõ para 
a conferencia senão aquellas I]Uc puderem <Wiar, sem proci
pitnção e coui'us~o. até !iml:ll' o ox pe1lientc do rlia. Quando, 
JlOrém, se não pnclet· uHimat· a co HI'cnmcia, sc t·ão guardadas 
eom c:wtela para o dia seguinte, c se nesse não sah it·cm pot· 
seu (lono, ou Dêspachanlc nau ,:omll:lrcccr· a liral-as, set•ão ro
colhida ao armazem pai·a isso tlestinado, o tui.o abit·áõ sem 
pagnt· mais 1 1/z 0 /o de multa, o 4 °/o da armazenagem que 
tiverem Ycncido depois rlo despacho, ftcando o Conl'crcutc J'OS
ponsavcl se as dcixat• saltir som esse pagamen to, cru e ser:"t avor
llarlo no mesmo despacho [aG3). 

Art . G02 . Os vo lumes sahi!los, qn c no dia seguinte ainda se 
conscrval'llm dcl't·ontc da llOI" a, pag:u·áõ a mu!La de 2HOOO cada 
um! além da dcspoza de remoção, que Sêrá feita pelas Capa
laztas. 

Art. G03. Para conferencia c sahitla dos gcneros, que esti
verem em annazcns do J'óra, c elos despachos l"eii.Os a bordo, 
ou so bre a•>u:l, como cnrnc e outt·o~, irão os r espectivos Con
l'ermttes, c na falta destes os Btllprc,;all(IS que o lnspeetO I' , ou 
Administrador nom·'at·, dar sabida ao genero: quantlo houver 
grande atnuoncia de trabalho rsto serviç.o terá lugar aintla antes 
de aberta, e depois de fcchn<la a Alfandega, ou ;\[csa de Rendas, 
mas sempre tlc sol a sol (-'íü 'l' . 

Art. G0-1. Tem lugar uos accrcscimos e lliffm·euças quo se cn
eontraJ'Cill nestas confcreuc ias as mt)smas disposiÇÕI.\S dos artigos 
an Lcceden tes. 

Nos gcncros, porém, sujeitos a diminnif'1iO c au gmento ele 
medida c peso, como carne seccn, canãô, sal o outros, se 
ob crvaráõ ns <lisposiçõc do :u·t. 421. 

Art. <10:>. A' proporção que rorcm sallindo os YOiurucs ou 
mereadorias, a parte pas&::~ra om papel avulso J'CCibo ao Admi
Jtistrador ria Cap:11.azia ele sun entrega, á vista do qu:~l no dia 
s guinte ser<i. avcrbacln :1 sn hida no livt·o dn cntt·ada, ficando o 
mesmo reci bo en1 poder do A<lminisLradot· da Ca paLazia parn. 
sua segurança (~Go) . 

~ Uoico. Estes recibos serão simples, c contcráõ o nome ria 
embarcação, n. cuja carga pertencer a mercadoria, a data de 
ua cntt·ada no porto, numero c data do ~cspacho, o numero, 

(~63) Veja-se o llcerclo n.o 3~1; tlc 31 de Dezembro de 1863, nrl. 6:! 
(l li\ 2.0 

(5G<i) Trntnndo-sc tlc generos estrangeiros livre de tlil"llilos de con
SU ill o, se cl cJics constar oxr· lusi l' fliTICn le a Gnrga rio navio, e nilo houver 
st r s p~i(n de imporlaçilo f'inmlesli na, póllc a collferenei« ser feita por 
0(11C~<tcs <IP Dcsr·urgi1, mns 11ito por Gunnlas . AYiso <i Al randcgada 
Corte em G tlc i'iovembro tio 1863. (Diario uflicial n.• :IGO lle 1SG3. ) 

(5G5l) Estes recibo' st>rão passarlos nos proprio despachos, c n.io em 
llRP~ avulso, salnt a liispo içiio do arl. 516 parngrapho unico. Decreto 
n.o 3217 de 31 de Dezembro tlo 1 G3, arl. 2!1. 

29 
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marca, e contt·am:uca do volume, on a quanLid:ltle e qualidade 
da mercado ria , a data da sabida, e n assignatura do seu douo, 
c~:~nsignaiario, ou d e seu pt·eposto devíd :llnen le autorisado. 

Art. 606. Não se ac1mitLiráõ reclamaÇÕII.S rias paa·Lcs por en
gano ou erro nos despachos soba·e quanLidatle de mercadorias, 
ilepois que estas tivCI·em clfcctivamenLe sah ido da All'andega, 
uu i\:lesa de Rendas, ou seus deposiLos, ou trapiches alfaude
gados; nem tão pouco sob re a sua qualidad e, depois de pagos 
os direitos, ainda quaudo não se Lenha >'Ct'ifi caclo sua sah irla . 

No caso de CITO, ou enga no proven ien te de calcul o dos di
rei~os, taxa incompetente, reducção de pesos c med idas, c outros 
semelhantes, cuj as provas permanecerem no despacho, terá lu ga r 
a rec l ama~.ão para sua recLificação c indemnisação, ou resti
tuição do que direito Jór (566). 

Aa't. 607. ;-e depois de pagos os dirP.iLos e mais rendimentos, 
c de ha ver-se dado sa hid a á mercadoria, se reconhecer, em 
qualquer hypothcse, que houve erro no despacho, e fór elle 
cuntt·a a Fazenda Nacio nal , e a parte se recus~H· a iuclemnisal-o, 
procetler-sc-ha na t'ónna do art. 162 n.o 4 . 

Se1 porém, o CITO fcir de~col.JerLu , ou 'I' CriOcatlo antes de sua 
sahiua, não Lerá eSL{l lu~ar sem que a Fazenda Publica seja 
inllemnisada llo que lhe lõr devido . 

(õ66j Q'Uando, porém, se r econh ecer que houve inexactidão no peso ou 
medi c a àeclahtrlos na respectiva nota, t.cm luga r a imposiCiio ela mu)(a. 
Portaria 1\ .Aifamleya da Odrte e m 18 de Julho ele 1861, parte J.n 

Quanrlo o erro ou enga no nito f(\r cla purte, c sim dos Emprcgaclos, 
t.cm lugar n reclmuaçrto fie que trata a 2." parte do mt. 006. Aviso <I Al
fan<lcga àa Côrte em H lle Dezemb ro ll e l86l. 

Orei em ;i Thesouroria elo nraranhflo em 4 cll:l Jan eiro de 186.1!. (Dul.) 
Ordem ú mesma Thesouraria om 13 rlc Abril <I e 18ü4. (Diw·io ofliciat 

n.o !13 de 1864.) 
Veja-se a Orclem <I Th esoura rin Llo Puni ~m 17 ele Dewmb ro ele 1863, 

eit.acla e m a nota uo arL. 5Gl ~ a.o 
Or<l e m 1\ 'fhesoumria ele S. Poeira e nf21 ele Jan e iro tio 186cl. (Dia?·io 

O{fitial n.o 2!) ele 18M.) 
Ordem ú Thesouraria elo lllaranllão em 11 de Junho elo 18G1. (Dim·io 

o{ficial n.o 1.!0 de 186•1.) · 
. A . disposição elo art. GOG parte 2.a não é applica rei it restituiçfto elos 

clJrmto,s c!e cc;msumo das _rn e 1·carlol'ias navegaLias com carta rle gu ia. 
Portan a 11 Allan clegu ela Curte em o J. o ele Outubro el e 186·1, mtacln e m u 
110ta ao ult. 7'15. 

Portaria it Alfil nuc~a da Cô1·te em 12 ele Outubro ele 1864. 
i'rlamlou-se rostiluu· os direitos de umas mcrcadol·ias que !'orao con. 

sUmidas pelo incendio do trapiche onde so acha vão d cpositaclas. Aviso 
~ AlfurtLiega da Córtc em 28 de Noremuro de 18ti•1. (D'ia·rio o{ficütl 
n.o 280 de 1SG4. 

Nfi.o ~<i'O admi~sive_is as reclamaçües :;ob re qllaliclatle, depois ele pagos 
os thl'ellGS. Av1so a Alfando~a lia Corte em 17 de Fevereiro ele lSG;;. 
fDiwrio Offic·ialn .o 58 do 1865.1 
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CAPITULO IV. 

DOS DIREITOS DE lHlEXl'ORT.I(\0 Oll D.\LDJlAÇÃO. 

Secção t.• 

Da pet·cept;ão dos tlit·eitos de •tee:cportação, 01~ baldea.ção. 

Art. 638. São unicam e nte s uj eitos a direitos de ree xportação 
as m ercadorias es t!'a ngeil·as pertencentes á carg a . de emllar
C<ll)ões rtu e tive rem d~ do cutrada por inteiro, as quaes Jl OI" 
qual qu e t· motivo se lles tinarcllt e forem trans portadas para outro 
porLo ou m e t·cado (iS67l . 

_A rt. 609. Os dire itos c e r eexpor ta ç-ão serão calculados na ra
zao d e 1 °/o do va lor qu e tive rem n a Tarifa em vigor as m cr
catlori;~ s , o u, quando n <i o tcuhão avaliação na mesma Tarifa, 
11 c lo val or ([U e m e n c ionar a s ua fa c tura (o\;8) . 

~ Uni c o. Os dire itos d e r eexportaçã o das m e rcadorias desti
nadas p:11·a portos da Costa d 'Africa ser1io cal culados na razão 
<la metade <los dire itos de c onsumo, na l'ónna <la Tarifa em vigot·, 
ex ce pto os da po lvora , qu e será o na razã o de 1iS 0 /o (a !'L. 23 <la 
Lei n.o 3(l!l el e 18 ü e Sete mbro tlc 18'1iS , c arl. U.• §~ 3.0 e 4. 0 da 
Lei n. 0 õJ4 de 28 de OnLub r o d e i848 (1569). · 

(G67) Veja-se u nota ~o § 32 parte 2.• (\ o art .. 512 . . 
A r ecxpo1'Laçiio e IJa!eleação el e generos em nuvios estrange•ros para 

portos do Imperio nito 6 pennittida, ainda que os g cneros tenhi\o pn~o 
climitos ele consumo . Orclem á Th esoura ria do ~Jn ra n h iio em 31 ele De
zembro ele 1846 . 

Mnndoll-se r eexportar, ou nnomatar com a mesmu clnusula uu reex
portaçao, u1na.; pulse iras rl e metal cl oura tlo, exi s lent çs em ctevosito na 
A'trantlcga da Curte . A 1•iso 1.1 esta Ropnrtiç~o em ~9 de Março de 
Jefi 2 . (BuJ. ) 
Vcj tl~se n Ordem <í Th esouraria de Pemambuco em 18 elo Agosto de 

lSG~, so bre um des pacho Lle reexllorlaçilo de mercallorins não s ujoitas n 
cll c por já terem pago d ire itos c e consum o . 

VeJa-se o Regularncnlo annexo ao Decre to n.o 3216 el e 31 de Dezemi.HO 
el e l 8G3, nrt. 3. <> 11. o 2.o 

Não estao suj ei tas a rlire itos de export.aç<io, nem o direito ulg um de 
t1'un sito, c sô mente sujeitas ús J'ogras es talJ eloc:idas va•·n os despachos 
elas rcexportudas, as mercuclorias· que, jü tenclo pngo aquell es direitos 
e m a lgu m outro porto Li o lmpcrio, em consqquuu cia t!e. arribada elo 
nav1o por mot11·o de força mmor, for em vemhclus em IC! Iao, para com 
3eu prociudo t'a7.rrem-se as rt espezas el e concerto ti o IHIYi o, o ele no,·o 
6mbarratlns pnra porto ostrangeu·o, uma voz qu e nüo tenha haYido de -
pacho para ronsum o. Onlcm á Th esournrin tio Pernambuco em 2 1 de 
J unh o el o 1865 . (Diar io Of} idal n .o 160 el e H!r;5 . ) 

{5G8) com. ct ci·rwlar rl e 31 rtc Janci i'O de l8Gl {oi exr) edid<~ a Tabel/a 
(anncx.a l pa?·a o calwlu dos d ireitos ele 1 •/u ele 1·eea:portação. 

Os o bj e~ :tos q u<J trrer~ 1~1 lid o despacho line, /l oLlem ser reexportados, 
gtwnla nclo-sc a tll s pos rç"o da 1." [.Jart c do 'a r. 6,0, c pruccdcudo-sc a 
rcs

1
neito elos res pcct1vos Li irei tos tl e rnteira cohformidade com o art. 009. 

On C lll á 'l'hesoura ri a da Bahia cnt 26 de ;uu io ele l SG:l. 

(5GD) Veja-se o Deorelo n .o 3'!1'1 ele 31 ele Dezembro de lSG3, art. 3 .• S 9.• 
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Art. !HO. São isentas de direitos de reexpol'lação as rncrca-
. dorias e oujecLos: 1.0 , que na J'órrua do al'l. 512 go:r.iío de isen
ção de direitos, quando reexportados para portos do lm[lerio; 
2. 0 , os mencionados no mesmo art. 1H2 §~ 7.o, 8, 0 , 9.• c 1.0, 
qualquer que seja seu destino (iS70) . 

Art. 611. No processo do despacho de rec-xporta~,:ão se obset·
Yar·aõ as Iuesiuas r·egras marcadas para o despacho de consumo 
por factura, com as seguintes a.lLcrac;ões. 

§ 1.0 Os direitos serão calculados pelo valor que a merca
doria !,ive1· na Tarifa, c no caso de omissáo, ou !.lc ser esta sujei L:~ 
a direitos ad valorem, pelo que fõr dado pela parte, ou esti
mado na fónua dos arts. 5ôtí 566 567 56S tíô9 c 670 · c a 
verilic.1ção c conferencia elas m'crcadorias poderú ser fciLa no 
a c lo do seu emharque, ou sahida do proprio arma7. em, ou de
posito, em que permanecerem ua rcSfH!tiva poute, ou caes de 
embarque, ou a bordo, CJtWndo tcuhào de ser baldeadas, ou 
seguir·em na mesma embarcação a cuja carga pertencerem. 

~ 2.u Na conferencia c vcrilicaçilo havcra Lodo o cu idado em 
IJne os volumes se uão estraguem, c as mercadorias se náo dam
niJi([ucm; poclendo sct' dispensadas d e exames minuciosos, ex
cepto no caso de suspeita ou denuncia de fraude em que se 
abriráõ os volumes, e se pl'ocederá ú mais rigorosa conl'c
rcncia (571) . 

§ 3.° Feilo o despacho, c satisfeitos os direitos ele rcc-xporLacão, 
despcza de armaze11agcm, c outras que uevcr a mcrcadÜl'ia 
que tirer de ser reexportada, será a parte obrigada a cau
cion:lr ~ impo_t·t:meia ~os dir•citos de cqnsumo, a que aquel la 
pela Tanf~ esLtver sujetta, a crua! perdera, se dentro do p razo 
LJUC lhe for m~reado nl\o apt·cserrtat· llocurncnto leg-itimo que 
prove a sua effcctiva dcscaqp, ou des tino no llOrLo para onde 
foi reexportada (572). 

(570) Conc.edcn-se isençfLO ele diwi los de rcox\1ortnç<iO pam diversos 
objcctos tlcslinados ao uso da divi sAo naval <os Estarlos·Unidos, em 
l\Ionrcvidéo no caso Llc, como exige o art. 512~ 10 LIO 1\cgulamen to, lere111 
sillo imporlaclos em tr<Jnspoiics rte guerra, ou em JJllvios mereantcs 
cxdusivQment.e fretuelos pelo governo claqucllcs Estado.-J , vist.o quo u 
seu Llestiuu é pu ra fóra llo Tl!lpcri o. Aviso uo Wnistcrio (los E~lrau
geiros em 5 ele Novembro llc ll'l6l. (Bo i. ) 

Veja-se a Ordem <i TIJCsoururia da llah1n em i!G ele Maio Lle ISG:3, eilacla 
em a nota ao art. G09. 

(571) N~o se aclmifte o despacho ele parte de mercadorias ele um YO
Junl c para consumo c parte para recxportuçfw. OnlenJ ú Tlwsouraria 
d o Cearú eru JD de SeternLru etc 1853. 

E' perJllitlillo o despacho de reexportaçitO Llc me,·caclol'ins cujo Llos
pacllo para consumo esli i'Cl' iniciaclo . Portaria ú AlfanLiega ela Côrtc em 
15 Li a ll'ev rciro elu 185•1. 

Não se abrem os volumes reexportados pura pol'tos do Impcrio, sall·o 
quando por denuncia ou suspe1tas fundadas houver desconannçn de 
fraude . Portaria ú extincta Mesa elo Cousulaclo tia Cõrlc em lO de Jullw 
de 1860. 

(G72) As letras ele eaução <levem ser annnllarlas logo que se apresen
tarem os documentos tia desca rga 110 porto do ueslino Lia mercadoria; 
e quando não fôr possivel fazer-se immclliatamentc essn. annullaçüo, 
por sor preciso proceder a exames sobre os (ioc.umerttos

1 
ctar-sc-11a u 

parte rcciuos da entrega dellcs, q•~e serão <.I e pois sul.JSillUll os pelas cnu
lelas deannullação. Aviso á Alfandegu tia Côrtc em 22 de Outubro de 1850. 

Sobre a escripturaçao das letras, veja-se o Aviso ú All'anclcgttlla Corto 
em 21 tio Agoslo do lB50. 

As letras- de reexportação por vencer elevem-se conservar nos cofres 
du:s All'illlCicgns uté o fin1 tlo semosli'C <ltlclicionul ao exorcic1o em que 
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~ 4.• Terminada a confCJ'Cncia, o Conferente lançará a com
peten te verba, não só no tlcspacho, como na guia ([e emharqnc 
e com esl~ seguirá :1 mercadoria p:wa bo1'elo ela embarcação :1 
que se destinar, acompauhnda por um Ollicial de DescrtJ·ga, 
Otl outro Empre~a!lO !la esco lha do CIJcl'e ([a llcpartição, o qu:~l 
([e sua entrega cobrnrú recibo, passndo na propria guin, que 
com o despacho será entregue á 1." Secção, para que Le11ha o 
competente elcstino (o73). 

§· õ .• No caso ([c halcleação, será esta feita em p1·escuça do 
Conferenlc, a quem competirá a cobr~HlÇa do rocil)O, c ma is 
formalidades cxigichJs no ~ ~ ." (ti7,j). 

~ 6. 0 Achando-se diJi'crcoça entre a nota <In parte e as mcr
cndorias ou olJjectos occullo , em qualquer hypothcsc dos 
arts. iiiíG cõoi, para serem snhlrahidos ao pagamento dos direitos 
a rJuc cstiveJ·cnJ sujeitos, se proceclcra tlo mesmo 1110llo mar
cado a respeito das !l ilfcrençns eJ Jcontraclas nos despachos p:1l'a 
CUDSUIUO . . 
. A!·t. 6J2. A caução ex igida pelo ar L. 6H, § 3.0 , poderá con

SJs tn· : 
1. v Em deposito de clinhcil'O, pedras lJI' ciosas, pr:1la, ouro 

em pó, pinha, bana ou em obras, li lu los da divida · publica, 
acções dos naucos, ou Compauhias acrcdit.ada s, c bill!cLes, ou 
letras do Thesouro. 

2.• Elll letl·as 1 erca1 Lis, pnssadns, assign~cl~1s, abonadas 
ou cnüossadas fJ01' Assi g· n:llltc da All'all!l cga, na fórma do 
an. i.i8ü tiS i i>). 

§ 1 .. 0 O valor do . ouro em pó, pinha, ou ba rra se1·á o de 
3.~HOO por oitava, seutlo de 2·l quilates, c o da pr:1La da mesma 
espt:cie na razão de 18S:SOO o ma rco tlc a dinheiros. 

O vo for das pedras pi"'Ciosas 0111 bruto, laiTadas, ou em obras, 
tlos :H·tera~.:to ele ouro, ou prata será esl.imatlo por peritos 

I'Mcm arcitns. Ordem t\ Tl!ei·ournria elo Parét em 13 de i\ovcml,ro 
LlC 1852 . 
. Nos clespnchos ele rcexporl.acüo c baldcaç<io ele mercadorias nflo su

.I Ctlas n dirctlos tlc f'onsumo , n.-tu ·o Ll crc ex igir a cauçilo. Al'iso il Al 
famlcga ela Cürlc em Jn <.lo Out.uhro Lle l 8•3H. · 

·obro um OlljL'elo dcsappnn·ci tlo, rujoti tli reilos Ll o r.onsutJJO se Hellnn1o 
cuucJonaLios, ,·cjn-s a Onlclll <i Tllcsouraria tio l'nrá em 23 ele Jan t' iro 
tlc 1861, cilada 0111 a no1a 110 art. i>1 1. 

(573) Soht'C a tmnsf<'renci a de unta para ou ira cmbar~açúo d e f<011l'l'OS 
rccxporlntlo;; , Ycja-se a Portaria it cxlincla Mesa elo consularlo tia Côrlc 
em 18 ele Scten thJ'O de JS:d . 

{574) MQntlou-sc restituir a qu m competisse a intporlancia ct o-' direitos 
de consumo imlcvillamcnlc l'OIJI'alius pela Alfnn tlega fio Pari! HOI.Jro o 
c~rrcgamcn t o !lo brigue ing-Jez Flores/ para n nepuiJlica tio Pcrl'l, oxi
~~nt.lo-,;c tia IJ!ll'lc inlon~s~<H ia ccrdtl .:io authcntica, o em fôrma que fnça 
lt ., p;; ~atla .Pela Ucparliçao flscnl claquella Rri>Uhlira, ela qual eqnslc 
Cl tH~ fcH'itO nll1 1loscarrcgnt1as as lliCl'r<H.IOL'Hl$ bnld rarln;-; dü referido br1guo. 
A~:! s\l ao Minitilcrio Llos Es~rangciros em Gele Norcmhro ele 1 86~. f.Diarin 
0,/ICUilll.~ 43 de 1802 . ) l"P,/ct-SC rt O;·dcut eÍ ThCSOIII'a7'i a rlo Pa·l'n Clll 19 
ele Fevcre·1ro ele 1~62, de qnc se /'alta e1n a rwt.a ao al't. ~lU n.0 I. 

reja-se o negttlwnento 11.0 3:116 d.e 31 de Dezembl'o etc 1863. 
Yejct-se a. 110ta)co w·t. G63 !) o. o 

(5i5) l'slns letras, no caso de transito tle mercadorias polus rios c 
nguas llilcriores elo Jmpcrio, pocler:lo ser garalltitlas por uma llt·mu do 
JD·cconhccido CI'UclllO, ainda qu . núo scj u de nssignanlc ela Alfnndcgn. 

CC1'0lQ. 11. 0 3~1i Li a 31 llC DCZ011JIJI'0 Lle 1~03, art. :JO. 
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nomeados pelo InspecLo1·, ou AdrninisL1'!Hlor, c to mado em cau
ção, c0m o ab:"\l.i mcn Lo r! c tiO o; •. 

\i 2. 0 As acvõcs das Go 1 npanllia,~ , on Bancos acreditados serão 
rece.I.Jitlas com as cantelas c clal'ezas que em dil'Cito se re
querem pelo valor das cntr:ulas r ea lizadas com abatimento 
ue 20 °/o . 

Art . 613 . Não será suj eita a caução alguma a r eexportação 
das seguintes mcrca l.l oTias : 

§ 1." Das r[uc g·oz[\o <le franquia de üire it.os de consumo na 
fórma elo a1·L.IH2 ~~ 7 .0 , 8. 0 , U.o c 10. 0 

§ 2. 0 Das que gozrw tle iscn<;ão de direitos de cons umo, c ele 
c:pedientc. 

~ 3.• Das que nos va pores da Real Companhia Bl'iLann ica, ou 
semelhantes, fMern Ll'ansporLadas para os portos do Ui o da 
Prata, <;: em cruacsquer outros, ua rorma que o Gove l'!1o julga r 
convcnwnte. 

~ /l .. o Do;> elfeito ~; impoetaú.os po1· conta tio G.ovcrno dos 
Es t.arlos hm1troph cs, ou ele t(uaesquel' ou ~ros [}alzes cstrau
geir·os (r.í'1ü) . 

Ar • . üh. Os p;·azos para a :11 rüscntação elos documen tos, qne 
jn~lifiquen~ o destino das mercadorias ree~porLadas, serão n~
'gnlatlos, courormc a s!Lua<;ão do porto de sua sa iJida c destino, 
do modo scgni ;J lc, contaclus da üaLa üo seu ell'ec t.ivo em b:n·
qne, a saber [577) : 

m i.O De crunl.ro a oi Lo mczcs, de quacsquer· portos do l111pC!'ÍO 
pa·,·a os que clemorào ao sul do JJras.il c á<tucm do Cabo <Jc 
norn, ou uas Cosl:lS <la Africa Occiclcntal, c igualn JCli LC para os 
situados nas Goyanas l!'rancew , lng!eza, e Hollamle1.:1. 

§ 2. o De clous a qun Lr·o me?.cs, elos por Los elo lmpcrio si
tuados no norte do Cabo de 8. Roque, para os ela Amcrica 
SepLcntrional. 

§ 3. 0 De <lczaseis n vinte mezes, üos p0rLos do lmpcrio que 
clcmor~io no sul do Cabo de S . Roque para os da America Scp
Lcntrionnl. 

§ IÍ.o De vinte a vinte c qu~Hro met. cs, üc quncscruc t· pol'tos 
tlo lllliJcrio para os cl3 E uropa, nu Afriea Oeci clental, c igual
mr. .rte p:: ra os da Amcrica Meridional, não mencionados no 
~ 1 .0 tlcste a1·Lign. 
' § i:J. o De trin ta a trinLn c seis mrzes, <lc r]uaesquer portos do 
Tm,JC!'io pa1·a os da Asia c da Oceania, c ig·ua lmcnLc para os 
tln Afri ca nfío especiflc:Htos uos parngL·aphos ~ ntcccd cntcs. 

Art. GH. Vencido o prnw de <[ue trnLa o a1·ti ;;o an l.0cc<h:nte 
serlio a par·Lc c seus fi:niores ou abonndo i'es , se os houver; 
ínt,i1113 UOS pa ra :1 :'lpl'eSCiJLaÇâO dos rlOC Uil lCIHOS f(llC.jllSí.ifiqucm 
0 des~ino das J'0Spec tivas mcJ· carlorias . Na :lllscnc ia !lcst.c? a 
inLim aç.ão scr{t fe it:l po1· ann un eios plibl icados pelos jornn rs , e, 
ll::ÍO 0!:- haycnúo, po r crli t.acs alfi:adoc> n:.l pol'La ela A.ll';llldcga 

(5i6) Dcr c-sc, porém, tomnT ns caul<· las precisas il bem da flscn lisAçii0. 
o rtlnm ;í Thesonr;~r i a do Paní em I;; rlc Março ele 18(;;?. 

(J1U!? II O nos o l~jcclos ·imporl-etdos pelo go ve?' IIO (io Pení, V<') a-se a no ta 
aos arts. Gll § 5.o a G,22. 

(5i7) EstP.S prazos, na Mesns de Rnnuns llc i\In n;\os e Tnbalingn, senio 
fl.l:ados pelos CIJcfesclasE tnçoes, s 'gunclo a situnçilo r1 1 porto ria snli idn , 
e llos portos fluvif.ICS llo Am \7.0 nt\ ' · l1 P-g<!lnme,1Lu que IJnixou com o 
Decreto n.o 3210 rl e 31 r\e Dl'ZCilliJI'o ti o lSG:J, nrt. lJ.. 
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c nos lu gares mais JlU l>licos da citlade, ou vill a em que csLivcr 
coJJoca tfi1 a Alfandcga (i:í78) . 

§ 1." DenLI'O de oito dias, cooLad.ns da tl:üa dcs La i n~imação , 
SC I' :i pcrmi tLiLlo ú pa r te, ou a seu Jintlor l'efonnar a letra, oa 
J'CIIOY«r a caução depositaria, pelo tempo 1ue ll:c aprouver, 
1,1ão cxccdcmlo este todavia do pl'imeiro JWazo, c p:1g:mdo logo 
a vis ta, como multa, o j uro corrente, na fórrna do art. n8:S, da 
impo1· tancia ela caução desde a data tlo vencimento da letra 
pri miti va, ou do deposito e cauç:[\0 até o dia do prazo de sua 
r eforma, ou renovação . 

~ 2.0 E u1 to1 lo o caso de demora no pagamento dos direitos 
ea ucionados cobrar-s -ha juros na fórma regt!1:ula para os hi
lltetes da Alfandcga, salvo tmlavia o tempo a :tnc se refere o 
J•a ragJ';lp ho antecedente . 

~ 3 .0 Vencida a letra, 011 filldO o praw da caução, uão seu do 
na fúrma elos JHiragraphos antecedentes rcro rmacla, ou proro
p;arla, será csLa eobra(la, ou a i1Hpot'landa da caução se1·it liqui
daria e arrecadada po r conta, c em proveito tia Fazencl:~ l'uh lica, 
cobra(los em Loüo o caso os juros ela múra na rú r llla do 
art. lí8:.i (õ7Hl . 

Art. <H6. A J'CSpeilo da cauc:ão em valores de que Ll'ala o 
tH'l. 612 seguir-se-lia as di posit;ões do s a1·ts. 271, 272 c :177 do 
Couigo do Commercio, com as seguintes :~Iterações : 

~ ·J .o Vcncirlo o prazo lia caução, e não scntlo s::List'cilos os 
rlire i ~os cauc i on ~dos, o respectivo Inspector da Alfamlcga, ou 
Adlll inisLrador da l\Iesa de Rendas m::n~ ll:ná J11'0cedcr a lcilã 
d.e ,ta(:s valores na fórma do Cap. 7. 0 do TiL. 3. 0 para sua sa
L iSí~çao. 
~ 2.• ALé o ullimo momento tla arrematarão será perrniLtido 

(• tJa r lc re_mir o objcclo da cauçilo, ou penh"or, satisfazendo sua 
l lllJlO!'L:lJICW . 
. AJ_"t,. 617. Em ei!·cumslancias extraordi!l:lrias, JcgiLima 1ncn ... tc 
,iUSlil:ca tl as, o JlmiSLl'O ela Fazenda podcra concctlcr prorogaçao 
ll_o 111':1ZO ela caução, com t.auLo ([IIC seja impetrada antes de vcn
ctdo O que :lillCI'iOL'IliCDtC tiver s idO lllal'C:IdO. OU )li'OrOg·a <lo . 

Art. ül8. Scr(to reputados tlocumenLos legitimes ti:í80l : 

. {5í8)Si•o atlemlivcis quaesqu0r motil·os de forca maior, que lcniHiO 
tmpcllulo :1 aprcsen taçiio, dentro d'l jJrazo, dos rlocurncntos de tl»seur;.:-a 
no vorto elo destino . Aviso il All'anucga da Corte em 13 de Ju nho de 
1865. (Dia:r io O(Jicial n.n lõ9 ele l8U5.) 

(5i'9) Este paragrapho acha-se assim r•onigirlo pel;l Circular de 9 tlc 
NOV01 11 ln·o de lilvO. 

Paga a I tra clepo is Lia intimação, nfiv le111 mais lugar a restitLi ir.üo . 
. \ vis'? <i .\ lfumlegn ela Cr\ rtc em .J. d<J Jnnci.·o de 1861. (-t nneil'IJ.) • 

V·;Ja-sc a Portaria á All'andcga da Co r!o c.n 1~ Lic Junho de 1852 . 
. Potle prorqgar· sc pela srguntln YCZ o prazo elas lelms necit;,s em cau

C<~o elos cllrPtto ele consumo. Aviso;, ,\ ll'amlcgu tia Cu ·te em 31 de ~tarro 
ele 18G5 . (Dictrio Otf!cial n.o 85 ele 1863. ) • 

(580) Torloa ns vews que constar pelos documentos uprcsentaclos que 
as rncrcnclorws rlcsem /)arr;íTfiO 0111 algum porto tia uost11 cl.t Al'ricil, c 111-
~9~·a o lies p•:cho fosse podido pnya outro dill'ercnlo, so dcv ní cuiJrar o 
c li CJ lO ele L> O/o clc 1'0eXportaçao e IJalrlraçilo poru 11 r0~tu. tln Alrwu, 
rlcduzHios os dircil·1s j<\ pagos. Circulill' c A\'iso ú .\lfaudcgn ela CórtiJ 
Ctrt 17 l1C A ])pj] ele 1837. 

Parn a annulldçilo lias lrtrns que se pas.•Jo em rauçlin elos rlirc:tos dr 
const~I)l O ele morc•ulorias rccxportadns pnra portos cstrann-cil·os hnsln 
o em ltfl CildO da ctcscnrgu ela mcrcarloriu om qualquer A'Trauctcga ele 



§ 1. 0 De portos onde houver Alfaudcga: certidão de e ll'ectiva 
desca rga, se clla se houver etfeci.U ado on de seu legitimo llcs
L~no, o qual deverá contct· a Llculant\)ao da I[Ualidadc, e quan
tlll::tde do· vo lumes, suas tua t·cas, • ontramarcas, c nu meros, 
nome da embarcação, e do seu Com ruandantc. 

~ 2.o D~ pot·to. oml11 n:io houvct· Alf'andeAa: attesLado das 
Autoridades do lug3r, lias pessoas a quem rorão cousignn!las 
as merc~Hlori a., ou a quem Jorão e:!u·egucs, quér na qualidade 
([C manclat:H'io, qu é t· na de clepos ita t·io, ou cotnpt·aclot•. 

~ ::l.o A prova do nanfr·agio, Ya raçi\o on :-tpresamcoto ti o navio 
respecti i'O, com documeulos que em dire iLO prodttzcm l'é, equi
valerá m Lodo o caso a ccrtitlão lia dcscargn lia mercadoria no 
!Jorto do seu t!estinu. 

1\t'L 6J;). Todos os certificado> c documentos m encion:ulos 
no arligu antececlcnte et·ão authcnticados pelos Consulcs Jlra
silciros, 011 pelos A!l'cntcs que fi;r.crcm suas vezes, c, não os 
ltavcnüo, observar-se-lia o dispos to no art. 400. 

Art. G20. As mercaclori:t s despach:-tlins para consHIIlO não se
rão atlmitLidas a tlcspacho de export~tção .(l:l l'a se t·esLituit·em os 
direito pagos, c poderão scguit· seu de ttno intlcpeudcnte de 
novo desp:1cho (iSIHl. 

As llospachalla Jl:lra rccxporLar;ão twclcrão ser dcsp:lchallas 
para cons11mu, c uestc caso serão rcstituirlos os direitos tlc reex
po r tação cru c Já se houverem sati ::; f'e ito \1182). 

Ar'L 62l. Nao se concclleráõ desprtc tos tle r ecX!lOr laç[io ou 
.lntldeayllo scuào llc utercadoria::; est t·an3·eiras, tjue cnt.t·at·em 
ou salurem pel:-ts batT:1 rios 1:0rLos onde houverem Alfande
gas (art. 2.j da Lei n. 0 36!J de LS de Sctctnhro dfl1S4:;). 

3 UoiC'o . Flc:'io prohibidos, na conform irladc do presente nt·
tigo, na All'andega de Ut·uguayann, c :\rcsas de nendas de Itat[iti, 
S. Borja, .Jagu::n-ão c scmellrautrs, os despac hos de rt!CX(IO I'·
taç~io para ljttalquer ponLo inted ur, ou exte l'ior, ou para qual
quer UCS l.inO . (Dec reto ll .0 23iJ2 de o de FCVCI'eit'O de 181)1), c 
n.o 2186 de 2H . de Setcmbi'O de 18!SIJ) (i.l83). 

porto c~lrangciro , ointla quo niio srja aqnolle para qne se tl espaehou . 
. \viso ;\ .1 1randcga da cõrte em 12 do Abril ele 1819. ontem t\ Thcsou
raria lia 13•Jhin em 1;:; clr> !'\OI'cllrbro de 1830. 

Veja-s a Portaria iÍ .\lfandcga ela Côrlc em 8 de Julho t.lc 18.5:3. 
ArlnrilliTilO-~C corno t.lucunwntos lrgilimo<: un~ pao,sado prlos Elll(Jl'C

gatlos Cil' um nnnazem c tniJPlecit.lo 1' 0111 oulnridarle no porto tleLomlrus. 
rcronltcl' ic!o pelo i\otario, aulltenlicado pelo C:onsu l llrnsilciro. Al'iso 1í 
Ali'nntl<•~>a tia Cllrlo em 30 elo Jnnho de lRü5. (Diwrio of'(l,cictl n.o I G:.l 
de l6GG.) 

(5~1) Pcrmillio ·sc num brigue inglcz rccxporlm·_parn a pt:ol•incia t.lo 
Espmlo Sanlo, rndcpcndunlc dcdespacl ro, uma llOI'ÇIIO cte bal'l'rras n1. lus, 
mcclianlc m; cautelas flscacf' que fo ::õ<'lll cou 1·enientes. A1·i·o á .\IJ'an
dl?;,a cln Cõr'lc em !19 do Dc;-.embro de 1802. {Dictr io Ofl!cial n.o ·17 
rlc 1863.) 

Vcjn-il , a Onlotn ;í 'l' lr esl)uraria lia Bahia em ~Gelo Maio ele lSG:J, citudn 
c1n u unia ao <li'!. 609. 

(.;a;?) YPja·sr o A vi:;o ú ,\I I'nndcgu da C<lrle em 13 tlc Dezembro llr 
186:!, sobre o processo nomagucra. 

(5WJ) Sencln }JOstcrior IÍ existencia elo Decreto n.o !118'i elo :lV çlr Setembro 
rlc 18~!1 a publwuç.iio tlo Ilegulnrncnlo tlns Alfunrlegas, em CUJO nrl. 62: se 
~ontúm a (Jrohrbiçilo ítrcrca dos despm;lr os tlo ree.xporluçüu para qual
rtucr clc~ !i no nu SIJ'undega elo Urugu;1ya na c .\r osas clu Rcm!us, sob <l 
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Secção 2.• 

Do despacho das mcrcado,.ias de transito. 

A1·t. 622. As mercadol'i~s destinadas a portos csLJ•:mgeiros , 
que transitarem pelo lmperio, não sao suj ei Las a direito algum 
rle tJ•ans iLo , c no seu despacho se obseJ'VaJ•áõ '' regras esta
belecidas par·a o das exportadas li5S4i . 

Art . 623. Se1·ão reputadas mercadorias de transito (585\: 
~ 1.• As que como tacs forem mencionadas nos manifestos 

<las emb:u·cações que :ls tr:msnorLarem. 
~ 2.• As per·tence ntes ás cmhirrca<:ões que derem entrada por 

franquia, ou como taes rcpn taclas na fónna elo Cap. 1.• do 
'l'it. 4.• 

~ 3.• As pertencentes ús embarcações ::tl'l'ibadas, condem
n:ulas, on naufragadas, que não se dirigir·cm a qualquer porto 
do Impcrio. 

Art. 6'M. Nos casos de trans ito de mercadorias pelos rios, e 
aguas interiores do lmpcr·io, orr pe lo seu LerTitorio , nn termos 
e condições das Convenções l' •! le br:ulas, on de Ucgulamcntos 
cspeciacs, será e~ igida a cauçãu de que trata o art. liil ~ 3.", c se 
observ:Háõ as di posições da St!cção 1.• <leste Capitulo que lhe 
s<"i.o relativas, sa lvas todavia qu:1esqucr estipulações ele T r·atados 
celebrados com os Rsl.ados li111itrophes (586) . 

jurisdicçüo das Alfandegas, é ob1·io que ficou inteiramente rcrogauv c 
em efl'eito não só o§ 2.o do art. lU, como o url. 18 do n1esmo Decreto. 

Ordem ú Thcsouraria etc S. Pc1tro cn1 12 de Junho de 1863. 
Sobre despachos de rec.J;portucão na.~ l{andega do Rio Gl'ande v.ara 

Porto .Alegre, vijio-se a ordem cí"mes1~La rhcsouraria e~ 15 de .Abr~l d~ 
18G•!, que, pela r.mportancw. ela matena, va.i annexc•, v·r.sto como nao se 
açlt.c• na nspect-i·va collec!:ão, apc.::w· rle esta1· pnblicada no ])ia rio om
CIUI1t.o 95 de 11!6dc. 

(584) Vejüo-se as notas aos arts. 229 e 320 . 
Mantlou-se qne pela Alfandcga do Pará fossem c.onsidcrarlas como 

mercadorias ele transito algumas mac.hiuas c as peças de um dique 
fiucluante ele ferro, c de rlous pequenos vaborc$ que tinhfto de vir da 
lnglaterm para Lorcto por conta da IIC!Jublicn Peruana, a fim de se per
llllltlr qu e tacs ol.Jjct:tos:fosseltl, na f'órmn ctesLc artigo c do 62•1, baldeados 
no _porto dn . mos ma rJrm•incia com a maior presteza e cuidado para o 
~av1o, exchtSJvameutc brasileiro ou_ peruano, _que os tivesse de condu~ir 
•lO s~u destmo, na C<;lrleza de que nun é perm1llido, nem pcln lcgrslaçuo 
particular do lrupeno, nem pela Convençilo (\e 22 de outubro de IB58, 
celebracla entre o Brasil e a_ tlita 1\epublica, que taes mercadorias ·ejuo 
na l'egnrta~> com aquellc de Lrno sob outra bandtJira que nfto n do Hrasll 
ou a clu Pcrú. Aviso ao <l!inisterio dos Estrangeiros c Ordem ii Thcsou
rarm do Panl em 17 etc Fevereiro de 1862 

Veja-se a Ontem '' Thesouraria do Pará em 15 de Março <lc 180<.:', cilada 
em a nota ao arL. Gl3 § 4.o 

Veja-se o Regulamen to que baixou com o Decreto n.o 3216 de 31 de 
Dezembro ele 18G3 art. 3.o 

(bB5) Veja-se a Ordem á Thesou rarin de Pernambuco em 21 de Junho 
UI' , l ~G5, citada e1:1 a [!O la ao ;, rt. 008. . 
·'ela-se a Ordem a Thc ouraria do Parü em li de Fc,·erelrO do 18G2, 

c!Luc a em n nota anterior. 

(586) Vcja -~e a notu oo art. 1'!20. 
30 



CAPJ'rl:LO Y. 

DOS DIREITOS DE EXPEDIENTE {o87). 

A t·t. 625. São sujeitos a dil·eir.os de cxpetlic ntc : 
~ 1.0 As mcrcatlorias importadas de portos estrangeiros l seja 

qual fôt' a sua origem , a que f'õr conced ido despacho ivrc, 
nãu cst:Hillo comprehcndidas uas disposições dos §~ i.0 , 2. 0 3.", 
4.", (So, 6.o , 7. 0

1 i). 0 , 9 .0
1 10 , :1.2, 13, M, 15, 1(\ , 17, 19,22-, 

23, 24, 21S, 26, 27, 28, 2ll c 33 elo :Jt't. õi2 (i>SR) . 
§ 2.0 As que, depois de dcspaehatlas para consumo , forem 

transportarias dos portos habilitados de uma para os de ouLJ·;~, 
lJrovincia do ltnp no , c as que forem arrematadas pot· consumo 
na fôrma do art. 301> (o8!l) . 

(587) Baga~em de passagei ros n;io paga <lircit08 de experti ente. 0rtlem 
á 'rhesourana dfl S. Puulo em 18 ele Março rte 1857, nrL. G32 . 

Os direito3 ele expelitente s;·IO urna lllllllica e justa retrilJuiçtio do tra
balho e tempo que se gasta nas Alfnmlegus colll os ciflSfJilChos dos 
oi.Jjoctos a que é co needida n isenção ll o d i:·c itos !le consu mo. Circttlar 
aos Mirlistenos em 13 de Junei ro de 186:1. 

A isenção dos direitos tl!l consumo JHio im porta a dos li!l expediente. 
ordem á Thcsouraria lle Pernambuco em 16 de AI.Jr tl de 18i;9. 

Sobre o expoll ionte elos productos tio gutlo ae origem oriental, veja-se 
a Circular de 19 de Abril do 1860. 

(588) Veja-se a \." parte da nota no at·l. 626. 
Tendo a Circnlar rle 9 lie No 1·erni.Jro de 1860 mantlado in cluir por 

equivoco no <1 rt. GllG o§ 2 1 do art. 512, eq ui voco quo se vê ropeticlo na 
Ordem expedtda J Th esourari a ela Bahia em 4 de Fevereiro de 18tH (que 
c·onvi rá examinar com a tten~:ão), fot nessa parte r!l vogmla a HiesHtn Cir
cular pela de 31 ele Outubro Lie 18tH . Av iso á Alfan tlega tia Curte na 
me;mu data . (13ol.) 

Vejfto-se as notns ao art. 512 §§ 10 e 21, e o Aviso á Presidencia ele 
Pernambuco em 18 de Março de 1~62, citado em !l nota ao · 22 do dito 
art. 512, sobre o despacho llus objectos importados para as obras du 
pon le elo ferro sobre o ri o cap·ibaribe . 

O sal es lrangeiro pngu expediente . Circ.ulat· elo 31 <.le outubro de 1861. 
AYiSO A Alfa nd ega ela Curte na toesma data . E ', porén:, isento de di
reitos el e constuno. LC'i n .n ll7í de 9 llc Sctemllro de 186:!, art . 10 11.o l.o 

nevem png ur rli rcit.os rir: cxper li cntc tortas ns met·eaclorias Jt ilo oxcep
tuadas no art. 6% § J.o tio Regul a rnr~ nto . Orclcrn :\ Thesoururiit da ll i.i hín 
ern 26 tl e Setembro ele 1862. (Diur-io Oflkiul n.u 20 de 1862.) 

Não pagüo expedien te o g enorv::õ de prudurç<io c manul;teturn da Re
publica d o Pení. Aviso ú r m s i-lencia do Amazonas em lO ele Jane iro 
d~ l8G5. (nia.1· io 0/]Lcic~l n.<> 15 rln 18GG.) 

(2RQ) Vej(>-se a 9." parte da nota no ;ul. 02ü. 
Negou-se que t:erlo rlnspaelio feito na Alfanrlega etc Santa Cntlta

riua fosse de utercndoria estran ge ira j i'r elcspachatla p;u·a consumo, e 
rlalli renrcltida pa>·a a Cõrte c:r 11 111m va por ela companhia brasileira, 
vindo a nliJsma ntorcadoria scn t gui~, e núo lll encionaclu especia lmente 
no respectivo manifesto. Aviso <i Alfnndega du Corte e m ó de Outubro 
ele 1860. (llo l. ) 

Paga expediente o sa l estrang!Jil'O nn vrí!'ado por cal.totagern. Orclem á 
Thcsouraria elo S. Pedro em 1.7 de Dezernoro ll e lBfia. 

o cxperlienlu das mercmlortu ~; estmngetras naveg adas de umas pa ra 
outras provincias com cartas d~ gtt ia s ó póelo .,er cobrado pe las Mesas 
de Rendas, para esse fim hilhtl rtadas. Onle 113 á Th esour1u·iu do Ceará 
em % ele Jaoetro de 1861 e 21 rl n Maio de lSGa. 

Não pagüo direitos ele exped iente as mercadorias j á Liespachaelas para 
consumo, qne foremtrun s porL'tdas dos portos habilitatlos de un ta provin-
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§ 3.0 'l'oclos os generos c obj ectos de producç.ão e manufactura 
nacional trans portados de pol'Los de uma para outros de dill'e
rcn tes l'roviucias , com as seguintes excepçõcs: lll\JO) . 

1.• Gado e aves de qualquer espcc ic. 
2.• Fru tas, legumes, l'al'i uaccos c ccrcaes de qualquer tJuali

clade . 
3.a Ca rne verde, ou secca, dr. qualquer modo preparada , ou 

cru conse rva , touciuho ·c gorduras . 
. 4.• Peixe fresco , sccco , ou de qu alquer modo preparado 1 

ou em couse rva. 
i:i.•. Sa l COililll ll,lll (1i!11). 
6_." Quausquer gcucros isen tos des t.cs tli1·citos em virtuüe de 

Lc1 ott c ou tracto (5\l2) . 

cia, para o; nüo habililarlos de outra, ou de uus para outro; por tos ela mes
ma provineiu; c ~i111 as unspHCha>las conl ca r ta rleguia em u111a provincia. 
que c.hcgiio a llosemba1·r.nr uos portos IHJIJilitallos de ou tra, sah·as as 
e:.:cepÇÓI)S ex;;rcssamentc meu.:to lwtlas nu llegulameuto . Or dem il Tll e
sourariu elo Rio Grande tio !'iortc em L ~ uo IJezcmiJI'O tio 1861. Aviso ao 
Pres1liente cl 'l Pnran;\ em 2G do Outubro de 1s:,o, art. G33, in fine. 

Vej <io- se HS Ordens li Tlleso uraria do Piaully 0111 G t1c Abril e 10 ele 
Agosto tJ c 1Bü3. (Esta, quo mandil termlna ntcmentl) observar aquelln, 
ucha-so nu Diario o{[ic'ial u.u :tlu <lc Jtlu3.) 

,(590) Gen eros tio paiz sujeitos ao expediente. A viso ú Alfumlcga da 
Corte em 31 de Oul uiJro lie Jsr,;,. 

As mercatlmias do prntltwçao e i nduslria naciona l que na ,\l l'auclega 
ela Côrlc sao isentas du uxpcdiente lie ' /, o{o, qnanclo u·an ·por·t ndus el as 
provincius do l mpor io, sii o as mcneiorwllas na Tabella de IV el e Juul1 0 
lie 18G3. (A-nnexa . . 

Por Portaria da 111spectoria da mesmct Al{'and.rga, dessa data., se 
mandou cobrar o c.>;petüente da. ,{,, "/o do uss~tcu?· ·vilt do das TJrovinC"~ao· 
elo fii_IPt<no, qn_a n cio p{tga·va esse zmposto desde o começo de Fewr eH'D 
pro:r.zmo unten or. 

E' isouto rio illl post\' tio ' /, "/o ctc cxpr.dienlc o rafé IJ·ansportadú de 
umas para outras JH'O,·incias do Jmpcri"; porquanto este genero, ro mo 
outros de [li'Odueçti o nacional, goza de ta l isençtio pela Lei n .u fiO de ~8 
uc Out UIJ!'O de I R~t;, scg11nCio a Ci rt;ulur de 10 ri u NO I'Cmbro llo mesmo 
nn no, (appensa J de 15 de Ma io do «nno segu in te); achancl o-sc por islo 
comprehentlillo na presen te .llispos içilo tio n egulilmen to, que exoeplün 
llu cxpcclmntc, entre outros gcucros, aquclies llUC crn l'irtu!lc clt~ Lei ou 
1·outracto se acharem isentos ucssa impusiçiio. A viso ti Directoriu Geral 
tias llemlas crn :?o, c Circu lar ('t lll ~:J de Dezembro de 1863. 

{591) Sob 1'e o sa l imror luclo da pl·ovin cia rio Minas Gcl'il flS , veja-se a 
Ordem ti TIH·sou i·aria de s. Paulo em 11 do Setem bro ele 186~. (/J ia rio 
Uf/IC~Ctl n.o 8 do 18fi2 .) 

i592\ Daqni até o a·rt. ú2G en:d,tsi-ve, aclw-se o neyu./amento corr ig•id.o 
pela Circu lar de 9 ele Not•embl'O de 1800. 

- Lr.·i, de q11e (al.l.a a e.1:ccpc<1o 6." ao disposto tio § a .o do art. G25 1lõ 
11Pg1tlu·lnettto, subcnto11de-sc ' I.~ i geral , ben~ assim contTacto. como 
motivo elo iSCII.ÇiiO do expediente, deve1'fí SI'?' cel1•brado com o c;over llo 
Supremo, tJtt ao 7Jt/J'11os por este ctpp1·ovado pl!la mu·ll'i(es/.11 i·nco m]Je
t.ençict dos !'residentes e elas Assemblrias ProvinC'iars '}Hn·a d1:spo·nscwem 
as onposbçues g~t·aes clo Estc/.Cl•J, e d1~crctw· m luis que ente11da.o cum as 
mesmas, ou purrt /.ercm. execuw o em ontras pro vinC'ias. circ1t l11r ao.ç 
/'residentes d<l 1/ahio, AlagOas c Pernamlnwo em 12 de Ju./ho de 1843. 
f-' nne:ça .. ) 

l'cm em apoio desta refl,': l:ão a JJrso/uccio n.o 386 de 8 de A[Josto de 
HHG. ''· essa pl·opria ·ismzção do ca(tl, de qttii ho po uco se (alton baseada 
nct L e ~ rle 2.0 de Olttnbro de 1 8~tl. Vejtb-St! O "l'ViSO cf, Pl'CS idenci'a de P CI' 
nam bt<CO em 18 de Jf a:r go de 181i2. 
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i.• Ouncsqncr generos tJ·anspoJ·ta!ios de um para outl'OS pOl'Los 
da i<! lpe rio, p•Jr co.1ta da •\d ~ lild~Lt·~•ção Ger:1l ou Prov!ncial. 

~ 4.• Os gencros e manufacturas, á que se rcfc1·e o art. 512 
%~ 25, 26 c 27, que se transportarem de uns para outros portos 

- cabe por t•stct occasião ert:nm·inwr se o r;overno. a'iluln mesmo 11 Go
vrrno Geral, púde hoje concecter isençao elos d·ireitos de expediente, em 
virtttdt• ele mero contrCI.cto. 

E' incontestn·uel que sim, 1]1tanlo aos gcneros de p!·od!ttcctio e man'tl
{actu.ra ?tctcional transportad.os de uma.s para. outrcts vroí:J:ncias nos 
termos d ,t e:vC"Jlctio G.u ao dispo.•to no li 3. 0 elo a1·t. 6'25 do negulunÍento. 
Nã.o assim q·ll :t?ido se tra.tur· ele merccuto1·ins. cs/.·rangt!i1'as l·im·as, JJOr 
l]tla{qur.r modo , dos dl.?'t•tlos de conswno ou. tmportnção, 

Pude o Governo .;oncede1· o dns'i'<l cho l'tl!rn drstes d;11·eitos (de con
SIWto), por contracto com elle ccleórado, por 1'sto lhe se1· facll ltado pelo 
uegulamento art. 512 § .21; m as da iscnca.o dos ele em1Jedie·nte, por sc
mcll•anle mo•liJ, nâo (nlla o l!r[Jttlaménto, n em alguma 011tra dispo
sicii.o 71ostcrior. !'elo cmH1'etriu, a ci·rcular de 31 de (Htttlúro de 1861, 
co'rriguuliJ o eqwivoco dn etc !l ele Novembro de l8GO, c ·rcstobclecendo o 
S 1.0 íto a;rt. 6~5 do I!CJ11!lanwnto , tnl fJ1tctl se a.cha, cn·c luido dclte o§ 
21 da d.rt . fil2, deircn c m·auu:n~c ver que o Go·verno não póele conceder 
?Wla t.al isencd.o por simples oontracto. 

Drm.ais a C.:rc·nlm· de l!l de .wneiro de 1862, de que se (alln em wnota 
cí epigra;fthe deste capitulo, definindo o Q!tC é direUos de expediente, 
declara q1w o a·rt. 6~5 do neg•llamento obnga ao pagament.o dos mes
mos os oiJjectos isento.~ na {ó·rma do m·t. 512 S 21, dos direitos de con
.mmo, cnjo cle,çpa.cho li1we t•i·ver s'ido , ou f'rh· concedido nos contractos 
celebratlos pelo ç;o·vanto Trn:pm··ial com aly>11na pessoa, companhút 01.1 
corporttcão, nnc?.Onal on estra.ngt•??'rt, emcepto qnanclo se i·ratcw de 
o/Jjectos"qu.e por Lei f'orl'm. ·t:s~"'tlos de todo e qua/.qncr d·ircito de mtlircr
dá, e conclue 710r tuno. requ:isiçâo nos db/fercutcs Jrinúte-rios para que 
•nos confracto~ qne 11o·r vcn/.u7·a ho111:cssem os mesmos ele nwudeL7' lavrm· 
com a clausula de despacho livre de cll:·re'itos, se mcnc·ionassc a co!td;i
,çâo_ de que nestes nâo ent?'tio os de errpedicntf, se ~m 'l.'i'f'tudc de uutori 
saçao legal nâo howver stdo concedtda csm ·tsangao. 

Ante?·iorment.e, po·rém. ao Rc[!11.la:nwnt.o de 19 de setemb·ro de 1860, 
t:nte.ndin-se que 11.a ·iscnclio dos di1·r.üos de •impo·rtaccio jJCl'/'ct consnmo, 
m.cd1:antc contracto, se a'chavdn com1n·c1tcndidos os de expellicnte, como 
evidentemente se depreltende do kV'ISO cí 1J't·csid.encict de s. Pcmlo em. l9 
de J11nho de 1860 {Boi)., c do fbnal da Ol'dCIIt ú Thesom·m·ia da naMct 
em. 4 de Fevereiro de 18Gl. 

Por este {<mdamento (cri pro·vido 11111 rrcnrso elo netrâo dP. AlaJtrí., enr
'PJ'ef%ario da ül1tm·i·nacllo ct gw: cla cidllelc do n·io de Janeiro, da ele
cisão da Al/'cmdcga qtw o obrigrí·ra. ao pagamento da q1w.nt·ia de 
ll0: 1 ,J8~!JOO, 1:mpo·rtancür do cmpectientc ele 1 '/, "/o sob?'e o despacho dos 
qcneros a que 1Jclo wn/:ro.cto de 11 de til arco dr. 185 1 concedml o Govenw 
lmperia.l tsm,Ção dos di7·t!itos de impoi·t;oçã.o, 1list.o que a TJI'at·ic'! cln 
dit.r"' nepa·rf.içcl.o rte ma-is de dc!:: emnos {ôrrt nâo cobrar-se empedwnte 
.sotn·e t.ans despachos. A viso á ,1/f'wnclt•ga da Gürt~ em 7 de Janeiro de 
186:!. (Boi. ) 

ncpois disto, 11or circttlnr de 11 de setembro rle 1862. (oi cleclarcuto 
ql/.c as CO'In;pan!Yias que por cont·raotos com o Got:cwno, ante?·iot·cs ri 
e:r;ooltCri·O do negnlrwwntn ele l!J rte setembro ele 1860, f.i:nhno jus ao cles
pac:hd l-ivre rte clbre'itos cte axpedimu.a elos obj ectos wtpo1·tnclos pa.m as 
was ~·especN11as mnpreza .. s, cont.inua?·iâo a gpza1· da mesma isau,çào, 
em qttn/l to d·!!'tassem seus cont·racto.s, ou at.r• qnc poT umtuo acco1·do 
f'ossmn nessu pnrte nl.tf"'·ados, (a::endo-sc depois scicnfe a .. 4/{rmdegn eltt 
r;ô rt.c, pnr Aviso de 3 de ,JTah',ÇO de 1SG.t (,l.ddilamcuto <I Collccr.ilo), de 
tflte go:;a.riâo ela ·isencno de semelhantes el-initos as companhias Olt 
em.pre::as eln Cllj OS contractos (assem expressamente isentas dos c/'i
reitos rte inwortucão, no.• qu.ctes se -bltc~ttião os etc cxpcd·iant.e, po'l' nllo 
110dc·r tm· ciJ'cito ·1''e troactivo 1.1CI'I'If esses cont'l'!tctos a d·isposioao do a1·t. 
ti:J5 S Lo, combinado com o cwt. 512 i} 21 do ncgttlanwnto. " 
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do Impedo, os quaes set·ão considerados como nacionaes, salva 
a disposição do art. 1514 {1593) . . 

Art . 6'.W. Os direitos de expediente serão cobrados : 
i . o Na ra~ão de 'i l /2 °/o do valor que as mercudorias, a que 

se referem os § ~ 1 .o e 2.0 elo :u·li!!O antecedente, Liverem na 
Tat·ifa em vigor, c no caso de sua omissão, ou de estarem su
jeitas a direitos ad valorem, pelo r~uc constar de sua faci.Ura , 
obset·vadas ris regras marcadas na Secçiio 1." do Cap . 3. o do 
presente Titulo lo9tl \ . 

2.o Na de 1/2 "to, conforme a avaliação da Pauta Semal}al 
a que se refe re o an. 638, os gcneros e objectos de producçao, 
ou manufactnra n:u.:ionai lle que tr:HflO os ~ ~ 3.0 e 4. 0 • do 
mesmo art. ()215; observando-se a disposiçào do art. 640 som·e 
os que niio tivet'l' llt sido contemplados na mesma Pauta (5H~ l . 

Art . 6::17. Além ([;ts mereadorias mencionadas uo art. 62i5, 
cubt·ar-se-ha direitos <le 112 °/o de expediente. ~as excepLuad~s 
pelo § 3.• elo mcslllu artigo, f[Uando a bcnehc!O, ou requeri
mento das partes llescanegarcm pa1·a deposito da Alfaudéga, 
e nclles se conservarem. 

A1't. 628. :'\ os despachos dos gcneros c rn ercadot'ias sujeitos 
a direitos de exped iente S(~ observaráõ as mesmas regras que 
para os despachos para consumo furão fixados no Cap. 3: 0 do 
pt·csente Titulo , com as seguintes alterações (ií\llll : 

~ t.u Os generos nadouaes 110de rão ser despachados a b_9J'(to, 
ou sobre <~gua, dispensando-se n.a confcrencta .dos qu.c n::o se 
podem confundit• com os de ungem cst.rangetra mmucwsos 
exames. 

§ 2. 0 As me•·cado•·ias estrangeiras, já despachadas para con
sumo, llevcrúõ ser acumpanh:ldas de gu !a antbenLicarla pela 
con tpetcnLe JteparLi~:ão Fiscal do porto ela sua prucedcncia (i:í\)7). 

~ 3. o A eonl'et·eucia tias me•·cadorias ele que trata o SI 2. 0 

se•·.i !;;-un.l á que se r~fiiiCt' ueste Rc::t"u l:unento pa•·a ~1s me•·
eador•as •m portadas lhrcctamente de portos e~trangeu·os. As 

(.:;93) Veja-S() a llOtll UO ill't. 51•!. 
O S 4.0 elo art. (j'.lú do R1~gulnu1eulo só é applienvel aos generos do 

~erú, qnanelq lr<msportad l'S li e nns para outros !JOrlos do ll!'il~Fio . Avi.so 
ü Presu.lcnc.w do Amazonas em 10 ele Janeiro de 186~, ( Dwrto ofTI,c~ul 
lt." 15 el e 1855 . ) 

(59-l( Esta rlisposiçiio é restricla 1111 valor des n1 ereadorius sujeitas no 
cxpecllente, ele que lnltao os urls. 305 e li~~ § .Lu elo Rl'gulamento. C•r
<mim· elr 23 (ie Novembro de 1860, ü1 fi,llc: 

Nos despachos dns nwrcado·r·ias q·ne depois etc paga.rPm os d'i·r eitos 
r/,e cnnswm.o (orem trans)101'tadas de tlllWS p(l·ra outras pTovincias nos 
termos do li ;J.o do m·t. 625, eleve obsen ;ar-sc o a'l't. 570. Decreto n:o 2696 
de 23 de :Yo·1;embro de 1860 . cirwla·r da mesma data ac'i111a citada. 

(505j A esse expccticnle de ' f, "/•• esl<i sujeito o azeite de peixe t'abrieaào 
<~ b?,rclo c!IJs nai' IOS brasil eiros; J:!HI~ . e nece~sario que hnja toda a. vigi
l.tnr.Ja em a1•engnnr se o nm1te e ou 11110 rl e nwnufaelura nnr.10nal. 
Ordmn 11 'l'hosouraria elo Santa Cat!Jarina em 15 de Jnneiro l.l e 18•10. 

ti (596) i\foeli!lraclo pelas lo trucções de lO ele Novembro ue 1863. CircuiRr 
u mesma cinta. (.1 ll 'IWJ:as .) 
VeJa-seu Derreto n.o 321i d e 31 ele Dezembro de 1863 art . 31 S •L• 

.(ú97) Ve,ia-sp, o Decreto n.•> 32li ue 31 ele Dezembro de 1863 art. 33 pa
I<~grapho \lllu'.o. 
,v1 e.1i ~1-se n . Ontem li TIH~souraria elo l'nran1l em 31 de Março ele 18{'4, 
\1 nc" em a nota iH) ar! . . JS•L 
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drifl'eren ças para mais, qu e se verificarem, darã o lugar á co
bt·an ça dos dit·eitos de co11sutno, excepto quando evidente
m e nte se reconh ecer por qualtjuer plausiYcl razão a auscncia 
de fraude (i:í!J8) . 

~ 4.• A nota p~ 1·a despacho de genei'OS que rrozfto de isenção 
ele direitos de consumo será apresentada em LripTicado; l.l eYeudo 
urna das vias ser irnmediaLa e o!Iiciallllell Le rcmetLida á Dircctot·ia 
Gemi das llemla s Publicas na Córte, e {ts T hesout·at·ias de I'a
zen da nas Províncias (l>IJ\1) . 

Art. 62\J. A falta <l a g uia c[ue ex ige o ~ 2 . 0 d o :ntigo antece
dente dat·a lu ga t· á perce J} Ção ele direitos tle consumo, como se 
a mercadoria fosse dircctament '! importada ue porto estra ~ l!!'Ci ro . 

~ Uni co. A' cx pedi çiw desta guia nn J10no elo ctu [):.~t't[Ue da 
meTcad(>rin precederá: 1.•, se u despacho nos mesmos teJ·mos, 
c c ondições que se r eq ue rem p:H'a o d es paclto ue exporta ç:10 
~e ge ne l'os lilres de lliJ·eitos; 2. 0 , eouf'er·eu eia dos volunws, 
IndepP.nd eute de sua abertura, 110 a e to do seu embarque. 
Conferidos os volum es , e esta ndo de conl'o!'lllidacte com a 
nota, o Gon f'c r cutc, c!epois d e lançar a Yerua lia confereneia 
no lim da m esma nota, cnnecll ara túdas as fo lhas detila ele 
ai Lo a baixo, c ri scará os claJ'OS de modo que depois nada 
se possa ar.ercsccul.ar. Se a nota ui'\o estiver co11formc, será 
a parte oi.Jr·igada a J'c fol'ln :t l-a . Lar:<:acla a vcrlJa da conf~renc ia, 
Sel'àO as uoCas :l)ll'CSCD La das Ú CU IIIJ)l) Le nte See~.ftO pa ra SCI 'CIII 
eo nl'eri <! a~ ern te mpo opportuno (;om o mmlilbto da cmba r
cação que as te m de transportar ; e cstai1rlo em termos, o 
Clrcl'c da Sec;:âu as J'ubricarú, trancará todas as suas follras, 
assig·uará, c depois lnll('a J·a a d:lta de ·seu ex: nr e . Uma das 
notas st• ró auncxa ao rn ani l'es to. e a ou tra, de >Ois de fechad a 
e se llada, scr:'r (ll1t l'CI4Uo ao l)espne lranLc, co .n din}C\,'l\0 ao 
C hcl'e da Hepa r tit;iio Fisca l elo po rto do des tino ela wercalloria; 
Jleanclo a Le r·cein1 a rchivada (GOO' . 

Art. 630 . As mercadorias estmngei rns que esti l'cr·~m ainda 
na Alfancle;;a, Ott em algunr deposito, o u trapiche al!'anctegado, 
e se desnociwrcm para c.o11suuro , \WI':l dahi l:iahircm por mar 
para IJorilo do I.J:H·eo que as tcnh:1 tle levar para :tl i' UIII porto 
rio Impcrio, serão sujeitas ás mesmas conf'ereucias c fiscali
sat,:ão que as sahi d as ·para coHsu m o do. lu ga r onde estive r a 
AlJ'autlega, d·~clar:mdo -sc de ru ais ua verba lia conferencia o 
tles Lino que vão Ler. 

(:JüB) Orllenr á Tlr esouraria tio S. Paulo em lO ele Março el e l SG5. (DiW"iu 
O/Ticial 11.0 12 ti e l titi3 . ) 

(500) Eslamlo eti tol parug,·ap!IO moclifit,aclfl pelo art. ?3 tio Decreto ti c 31 
de Dr'\zPn&b ro t.ic J ~·::u a, !..leve-se remeth~r au Tllesnuro, ui1o Ul llil tcr
eetnr via do Lle~ puc·ho, mas eórin authentien dcllc, a Jlm Lle sol!cr-tie 
quo cs l'ortio ns mct·cadorias que 11 vorüu i ::;c nçi:1o tln tlu·o ttoti. 01·dem ii 
Th e~ournriu elo Marauhi!u em lü de Mlll'\iU de Ú:l•iG . (1Jito'l1iO 0(/!dal li." 1'.?1 
de 18üG.) 

(GOO) ,\ doutr ina do n.o 2 tlC'~I•• po rag raphn. crnnn rlo mni1o, Ró rl e,-e 
ser· appli<~ada ans liescJacllf1.., ele llll' rcudoria ti qtlt' u.iu te nl~ 'i o dn ruca r 
Plll ,,orln e$trant(<'ii'O . CIITUI Rr Ll u 13 ll n Jane iro llc l tl5~ . r<va~se a uota 
ao a·rt fô.J 1. 

A dispnsiç'ttJ rio n.<> 2 cl esto p:1 rugrapho, na Jlô!l'te "fll ljltrl rli..,pe nsa « 
(li)(-}rlUT'i.\ !10:$ VOiili!WS IIU:i ( \ f'ti !Ji.iPit O:-> LIC ln U I'('H\IUrta~ f)S \l"UllQ.'C JrtL.-i ll i.\ \' n
gofldS eorn cntür elo :;nia, mio CO llt pr·uhnndo as que Ltt•,J r·r.m Llc s~r t.mus
purta rla~ p ill'il po rto~ lln InJperJU , tn1n s itumto pur te rrilorio etiLrangeiru. 
Decreto 11.o 3.:.l17 de 31 tlc vczcrubro ele 1 8G~ urt. 33, 
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.\rL. 631. Quando púr algum acciucnte se tlesencaminhe a 
carLa de guia, poderit esta ser S!l pprilla por uma segunda via, 
exLt·ahida da rehH,;ão que ficar ua Alf'andega, ou .Mesa de Rendas, 
a qual ser a enti·cgue á parte em carta fech ad:1 como a pri
meira; mas se esta ::unes da sua chegada quizer despachar a 
mercadoria, paga1·a os direitos de cousumo, os tju:-:es set•ão 
r estituídos se deutro de seis Juczes, c.ontados do <lia do des
pacho, apresentar a r eferida 2.• via; paga ndo, porém, neste 
caso mais 1 t/2 °/o <lo e~pe1dieme tt101) . 

AI'L . 632 . A roupa c mo..-cis de uso dos passageiros de uns 
pan\ outros pm"Los do rmpcrio, inclusive os obje<.:LUS de ouro 
e prata já usados, não precisão ir a ••; mpanhados de carta cl~ 
guw, ne111 são s•tj"iLos ao pagameuLo do expediente ; e ba tara 
que na sua sa!lida c entra ria elos dito portos !;C observe o 
disposto uos :11·tigos do Regulam 'ilLO do t·espccLivo porto. 

ArL. ti33. As mercadorias esL I':mgeiras transportadas de uns 

l1Ur•l ouLros porlOs da 111esma Província ílc:io sujeitas, onde 
1ouvcr Alfn nd ega, ou i'tlesa de lleutlas, ao mesmo despacho e 
t'or!llalidades e:xi t."(o das pelo ar! . 628 ~ 3. 0 , embora não estejfto 
suj eitas a ilircillis tle t>:xp •tlicute. . 

AI'L. 63~. No clespaeho <las 1ncrcadorias c objcctos, que go
zarem ric iticnçãiJ rie direitos d1~ consumo c expediente, ubser
Yar-se-hão as mcsm:1s regras cspcciaes do clesp;Jcl!o das que 
sao suj ei ~as a taeti direitos; clispensatia todavia- a conferencia 
llas qlie pertencerem n Agentes Diplomatieos estrangeiros. 

CAPITULO VI (G02) 

DOS DllllllTOS DE llX POll'f AÇÃO. 

Secção t.;' 

Do.~ genc1·os e olJjecws suieitos a direitos de e.rcporta{:ão, c da 
ra;;11.o li in qnc estes devem SCI" ca.lcu!adOS. 

Art. 635. São sujeitos a direitos de exportação todos os 
genct·os c mcrcadona$ que de ponos do Imperio se exportarem 
para lllercado, ou paiz esLrangeiro ,li03) . 

(601) Veja- se o Decreto u.o 3'217 de 31 de Dezembro de 1863 art. 33 
ParagrH (JlJO uniuo. 

t· l.~o~) Este e.apitulo nenhuma ob rigação impõe aos donos ou con~igna
.'u tos &.los prnliu~;ws unc1onncs destlllaclos il exportação de rocolhel-os 
~ <lrmazens ull'llndegnctos, com cxelusüo de quaesqner otitros ai nela que 
. 0 sua prupne<lacte, ou ele tereeiros. habilitados pa ra reeobel-'os, excepto 
<~ il!l"Unt·cJcnt.c clestulacla ao consumo da Corte . 
. N11o s~nclo dc1•iclos os direitos geraes rlc exportaçüo sobre t.nes gene
J~sb. s~nno qtl<lndo e_XIJO I'lados JJara fóra do Impeno, só nesla hypothese 
ca c a Arlm•n •straçao acau telar o interesse tia lisral •saçilo com a maior 
~~~n~J~~~c~ld ilr / c c exped1ent e Llo coonmcrcio. Circular ele 5 de Janeiro 

\603). Aos .ct!reit_o s ele exrnrtn cao siio sujeitos os geueros nacionaes, 
qnr. as emb,ncuçoes llilCIOII:tcs ou es trangeiras trunsporliH'el11 paru en1-
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~ Lb ExcepLuão-se: 
1.• Os de qua lquc•· origem ou proceflcncla, que, em con

formiclade da Legislação em vigor, já tiverem pa~:ro direitos de 
consumo. 

2.• Os generos e effeitos do uso e consumo dos Agentes 
DiplomaLico:., que se ausentarem do Imperio, na fórma da 
2 .• parte do art . 8. • do Decreto n . • 2022 de 1'1 de ·Novembro 
de 1857, p•·eceden<lo Ordem do Ministro da l<'azenda. 

3. o Os generos e mcrcarlol'ias que se cxpo 1·L~u·c•u por conta 
elo Govcmo Geral . 

4 .. o Os productos das fabricas de tecidos de al~odão est:II.Jclc
cidas, ou que se estabelecerem no lmperio, pelo tempo de dez 
annos que lhe foi concedido pelo llec•·eto n.o 386 de 8 de Al{osto 
de 1846, c Regula meu tu n.• 4\l.i. de 13 de .raneil·o de 184\1, na 
fórma e coudições por este prescriptas. 

!:i." A moeda de ouro e prata. 
6. 0 Osgeueros de p1·oducc,;ao e m:mufactura nacional, expor

tallos pelas frontei•·as terrestres, ou pelos rios ou aguas das 
Províncias do Amazonas, Para e 1'1ato Grosso para o tcrritorio 
dos Estados lirnitrophcs (604). 

7 .• Os gcneros de proclucç:lo c manufactura nacional cons
tantes ela Tabella nnncxa ao DecreLo n." 2486dc 20 de Sct.emb i'O 
de i !:liSO, que se exportarem pelas l'ron te iras te rrestre~, rios, 
Jngôas e aguas iutcriores da Província de S. Pedro do Sul , 

Jll'egar no ~eu proprio ~onsumo, sahinclo para fóra rio Imperio . A ri so li 
All'anclega da Côrl c em 5 de i\larço de 1B4.7. 

PcnniLtio-se o liP.spacho e eu1barquP., sem serem aiJcrtas, de duas 
caixas contendo olljectos de historia natural , percebenclo-se Oti direitos 
pela a1·aliaçúo. Portaria í1 ex linc:ta Mesa elo Consulado du CÕI'te Clll 26 de 
Maio de 1837 . 

Veja-se a importante Circnlar de G llc Abril de ISGr•. (D·iario o{ficütl 
n .o 114 rl e 186ó. ) 

Ficão sujeitos nos direitos de exporlaç.[,o os generos nucionaes ele 
torna-viagem, que se pretenda de novo cxporlar. Aviso f1 Alfunclega du 
Curte em 21 de Jn nei ro tlc 18G3. 

Veja-se a Ordem á Thesou raria de l'cnHJmiJuco em 21 de Junho tlc 
1RG5, t:llndn em a nota ao art. 608. 

E' lici to aos IHWios arribados, e aos cond em nndos por innavegaveis, 
roemiJarcar e trnnsferir para outros as mcrr.aclorias rio seus C<IITega
mentos, pagando só a armazenagem n que ogtiver sujeita , cvm tanlo 
que as mercadorias seji10 despnchadas pelo musmo individuo. Portari.a 
i\ exti ncta !Ilesa do Consulado da Côrte em l •l ele ~lnrço rle 1859, pub l i
cada em sog•Jida ao Aviso ti All'nnrlega lia Ct'lrte em 30 de Onlubro 
d e 1863. 

Fóra dos casos rl e multas expressas no Regulamento, ningucm f: oi.Jri
gttdo ao pagamento em duphcata llc llirnilos pelo despacho da mesma 
mercadoria. Ordem ~ Th esomaria de l'ernami.Juco ent 4 tlc Janeiro ele 
1861. (D'icerio Oflicia/. n.o Hl de 18ü4.) 

Manrlou-se rest ituir inlcgTalm tlntc os direitos de exportaçüo ele um 
curregnmento de café qnP. llilo r,licgtn'n crroclivauiCntc n ser exporlai.IO, 
em eon ~eq nenr.ia clp ler iclo a pique dentro elo port o o na1·io qu e o re
crheu. Avi:o á Alfnndeg:n elo Clirtc em :tl dr Dczeml,ro do lRGO. (Annr~;o). 

E' in•·.onst;tucional " 1mpusto de e:xportnç;',o, sentlo lançnclo pr lns 
Assemuléas l'r•Jvinciacs. AYÍbiJ ao PrP:;illclllc lia Parahybu em 11 de 
Março ele Hiv2. 
E~··istcm muitu.~ outras decisões do Go·vcr·no no sentido eles te Atúo. 

(604) Veja- se n Ordem li Th esouraria rio Mulo Grosso em 13 elo Junho 
(,le 18().'3, CJtucla em a notn no mt. ~1~ § 'X7. 
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)!nr:t o lcnitot·io tios Esta!lo~ limitrovhcs, na forma c contlil;õt'S 
m:tl'Catla pelo mesmo Decreto (HOa) . 

S.• As provi õcs c sobresalcutcs dos navios s urto nos portos 
do Imperio. 

~ 2. o O objectos manufacturado no Impcrio, não compre
hcmlitlo na excepção do artig o antecedente, ainda que con
tcnhão mat c l'ia 11rima c tt·an!!aira, j i1 dcsp:tchada para consunw, 
11ão são isentas de direitos de exportação. 

§ 3.• No caso de duvida llo gencro ou mercadoria em des
]1a cho ser de origem cstrangeirn , c d e, cotuo tal , já liavct· sa
tisfeito os direitos de consumo, ::.ão devidos os direitos de 
exportação . 

. \rt. 636. O Go'l'erno podcrá1 quamlo juh::at· conveniente. u
jcilar ao pagamento dos dirc1Los de cxpol·tação os gcncros e 
mercadoria de que trata o art. 63:> ~ 1.• n.•• 6 e 7 ,606) . 

Art. 637. Os direitos de exportação serão anecadados na ra1.ão 
<le o •/o, em virttH.lc da Lei n.• 10~0 de 1.4 de Setembro de1Si>9, 
at·t. 9.• ~ 13, pelo valor que a met·cacloria til'et• na Pauta e
manai (li07). 

Exceplllão- c as mercadoria enumeradas nos paragraphos 
seguinte , c uja exportação fica sujeita a ~it·citos cspcciaes: 

(605) Devem continuar isentos dos clircitos de exportação os gcncros 
r·omprchcndidos na· tabcllas n.o• a c 8 llo Decreto n.o :'1186 de 2!1 de Se
tembro de 1859, c Regulamento de 19 de Setembro de 186{1, que ll<ío 
rqrem dos enumerados no annexo ao Tratat.lo do ·l de Setembro úc 1857, 
vtsto não ler ainda o Governo Imperial rcsol\'ido o contrario. Ordem a 
Thcsourariu de S. Pedro em 28 de Maio do 1863. 

ncclnrou-so quo emquanlo os couros soucos espichados não tivessem 
preço certo no mercado, se regulasse o seu fJrcço pelo dobro do dos sal
s<ulos ; coiHélnclo-sc os direitos nu rnz<iO cus l ibras que cll'cctinnncnte 
pesarem. Ordem <I Thcsouraria llo Maran hüo em 7 de Julho ele JS.J!J. 

Para o clespucho dos couros na pro,·incia de S. Peclro do Sul, ~·cgulão 
os scccos :'17 libras, e o algado 62, sem di tint'çitO do de nonlho, ou 
de vacca. Ordem a Tbesouraria daquclln pronnl'iu em 11 llc Fcrcrciro 
de 1831. 

(UOG) Veja-se a nota ao arl. 635 § l.o n.o 7. 

(G07) Nos lermos tlo mt. 11 § 2.• da Lei n.•• 1111 do 21 tlc Setembro tlc 
1860, .mantlou-se cobrar do t.o de Jauetro de HlGI em diante o im(Josto 
all,hc!onnllle 2 •/o sobre a exportaçilO. Circulartle ~de Outubro de 1860. 

DOrt.lm~l á Thesouraria da Bahia em 6 de ·ovembro do mesmo aono. 
tla a do S. l'cclro em 21 elo mesmo mez c anno. 
O. (;ovol'llo foi autorisaclo a utanctur continua r n cobrnr o imposto 

adtltctonnl tle 2 •to sobro a exporlaçilo. Lei n." 1177 elo o tle Sclontbro 
de. 1862. art. 23 § 1.0 Circular ele 26 de Abril de lBG·L (Nota ao cap . ~.o elo 
1'tt. 5.•) 

Ma_ndo_u-se embolsar a Fazenda -acionai elos clircilos addicionac qt:e 
s
0
e.dnao ltvessem pago, razeodo-se a conta pelos dcspacbos archh·actos. 

G 1 em á Thcsoura.rin do Pará em 16 de ~!aio de 1863. Dila ú de Mato 
rosso. ct:n IG de Abril de 1861. (Diario Oflicialu.• o:; de 1&;.1.) .. 
Contmun no oxemtcto de 18G.õ-l86ü a cobrança elo dit·etlos mlli.rHJ

naes llc 2 •/o sobre a exportuçüo. Lei u.o 12•1;; de ~s do Junho de 186f> , 
urt. 13. 

Os 2 °/o ndclicionaes de que ralln o art. 93 § 7.• rln Lei n.o 1177 do o de 
ctemb ro de 1862, já se achii() comprehemlidos uos. 7 "'" tllCltrt<u!ados 

no§ 13 elo arl. 10 da mesma let. ontem <I Thesoururta do Marunlmo em 
27 ele Julho de 1863 . 
. Ql!'.!lntlo o ge.ncro que se quizer cxportnr nüo (Í\'rr .!lraliaxiio na pnufil. 
~.ol~lro-sc os dn·t'tlo de C'xportaç<io pelo ''lilor que lor at'LHtrathl .. \nsn 
·~~~ I~G:~tl<'gu tlil Ctlrte em nele Fc\'erriro de 1S6.; . JJia rio Oflicwl tt." .r; 
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~ ·1. 0 Os clíanHlllLPS em bruto, ou l:~pídados, na l'azii o de lj., o/o 
(Le i IJ. 0 3!)6 ele 2 de Sctcmhro de 1846, :u·t. 13) (608). ~ 

§ 2, 0 Os meLnes prcdosos em p6, pinha, b !'llT:l , ou em obras, 
excepto o onro em b:1rra, na razão de 2 "/o (Lei de 22 de Ou
tubro de 1831\, :ll't. 22, c Lei n.o ll·lli de 2il de OnLÚhro de t8q8, 
ar l,. 9. 0 ~ t4) (IJO!J) . 

§ 3.• O ouro em barra na r::1zão de 1 "/o (ciLada Lei n.o tlH 
<le 2H de Outubt·o de t848, ai'L. u.o ~ 11i) (MO) . 

§ lí. 0 O pfto-b1·asil na razfio de <Ui 0/u (T,ei tl. 0 1040 de 14 de 
Sntc:niJ ro 1le tS/5!1, art. \1. 0 § 'L2) (HU ) . 

~ !)." A polvora nacional na r:não el e 2 °/o (Lei d e 22 de Oll
tnbro de '183(), :wL. 22) . 

J)a Pa:utct Semana!. 

AJ't. 633. A P:\ nLa Semanal scrf1 organ ir.ada por tl ous Con~ 
fcrcntcs ela escol ha do Chefe da UeparLii,'[O , 110 fim tle catla 
SCill:ll1::\ (IH2) . 

~ '1. 0 Os Co nferentes nom ea<los, depois de proccrl crcm iis nc
ccssal'ias tlili grucias para ver ifi cação dos preços co1Te11Les ob
tidos 110 mcrcatlo <llll'antc n sctnnna , c tl c ouvirem n .Tunta dos 
Conclo res, :-~ s Connnissõcs elas Praç::t s oncl c 11ão houver Cor
retores c quacsqucr outros pci'iLos c pessoas de conceito , 
na falta de Col'l'CtOI'CS c da Co mmiss:io da l'raç~, formaráõ a 
PauLa ue l.otlos os gc neros llc proLltLC\:ÜO, ou IIJnnul'actura na
c ional, qnér de imporl.ação, un cxpo rLaç·ão, c n aprcsenL:wúõ 
(art . 1ü1) em dupli cado ao Inspec tor, ou Admini str:Jdor para qn e 
çsLc fa ça as correcçõcs que forem precisas, c clcJl Ois de assig-

(ons) Sobre o conlral.Janrlo el e di nmanl es expmt atlos, veja-se a Ordem 
fi All'an<iegu de AllltH[UUI'f[UO e!ll 30 Lle N OI'eJUI)l'U Llu l~G I, cilalln em a 
nota ao a.rt. 'IH§ :J .o 

(GOO) Para pognmento des tes 2 •/n cl o1·e-sc dar ao onro o va lor ele 3HGOO 
a oi tava de :<2 quilates . Portaria üc 31 de Agosto de JSHJ. 

(610) Deve-se ca lculnr o l of., sohrc 3H9GO por oitava ll c ouro de ,2 qui
lalns, c em. pr opÇJl'Çiio us tio tlill'ut·cuto toque . ! 'orlaria du 31 Lle Agosto 
de 18.ln, nt ;llnn r·1t <Hia. 

E.'~tct Pot·ta?·ia es tú em 'il~teiro viga?·. Cil'cnlar ele 13 de 01rtubro 
!le 18G2 . 

(611 ) Solll'c o conti'"1Jan tl o do p;io-lmtsil, veja-se o Aviso n prcsi danria 
llo Hio el e ,Jane iro em 20 ll c N•>l'e lllln·o tle l i:l3G, c o Regu tn111 entm ele ~o 
tle J ll llhO ele lSU. 

veja-se o Aviso ao sccrctaTio li a Socictlatle AuxiliUllorn Lla ImlustriR 
NaciOIWI em 2 de Mil tO de 1837. 

(G \ 2) o serv~ço t.lu orgnry. izaçilo cio pauta ser,\ cncnrre~j>nflO ele prel'c
rcneia nos P1·im eiros conferentes. Doe~·cto 11." 321'1 ele 3! de Dezcm iJro c 18n3 a t't. 6G. 

Vpjn-se a Ordem ú Thcsouraria ele Pernambuco 0111 1 tl e Janeiro el e 
JSGJ , rllada <;ma n111a ao nrl. em:;, 
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r :r· -a a mande publicar pelos pcriuclieos de maior circula\,':Io, 
ou pot· Ed i ~a es se os n iio houver; t·cmettcnelo uma das vi:~s au 
Ministro ela ll::wuda na Cu rte, c ao Inspcctor da rcspcc t.iva 
'I' hcsou rari a nas l'rovincias (613'-

~ 2.o Quaudu as partes j ulg:a J'Cill lesivas as ava liações da Pa ula, 
o l'Cp rcscnta rúõ ao Cherc d~'i Hcpat·tic;flo, e, não scmlo por este 
att.('JHlidas, poclcrão recorrer par:i o HiniSLI'O da Fazcutla ua 
Curte, c para as Thcso ur:wias nas Proviucias. Se a dccisào IIJ es 
fur: J'avoravcl, lh es se rá rcsLitni.tlo o qne domais houvCI'CIIl pag<?. 
O recurso será interposto dentro llo prazo de trcs dias u~c1s 
depo is ela sua publi cação. 

~ 3. 0 O Emp1·eg·ado r1 :1 A.lf:1ndcga, ou 1\Iesa de Rendas, qu e 
julgar lcs_ivas as avaliações contra a Fazend:! Nac ional , o re
Jli'Cscntara ao rcspccLivo Iuspcctor, ou Ad miHISLr:Hior ; c da sna 
dccisào n ste caso, scmlo tlcsl'avoravcl aos iutercsses da Fa-
7,enda Nacional have l'á I'CC IIl'SO ex-olticio p:1 ra o l\Iini ·Lro ela 
Vazcuda na Cürte, ou para o lnspcc lor da respectiva Theso u
l'a l'ia uas Provín cias. 

Al't. 63\l. 0~ ]li'Ct;OS 1la l'au ta Semanal SCI'iíO dCLCI'minadoS 
Clll gera l pelo termo méd io C]ll e obLiYCI' no mercado cacla 11111 :1 
das CJuali dadcs dos gcucros nacionac , ou artigos ele expo r
tação , 011 ele imporl a~·â.o com a scg·uintcs cxecp1;õcs (6t.l) : 

:t. 0 O cal'é sc l'it c]ualill cado em cluas qualidadeS- sómen tc; a 
saber: bom , c esco lha ou resto lh o. 

2.0 O assucar uão rcflnaclo cru duas qualirladcs: branco, c 
111 asc:wo . 
. 3." O rumo em · d-uas qnalidaücs; bom , c restolho, sem dis

lliiCÇão elo · lu gares de sua prolluc~:io ilil5). 
~ Uuico. Pa1·a os gcneros que no mercado tiverem mai qua

lülad es do cruc as ela Pauta , se tomará o prcç.o médio das qua
lidades analogas, v. g.: ll:JJ'a o ca l'é bom se tomal'ú o pi'Oço 
~11édio de todas as c\ualirl:Hies snpcl'iores; para o assuca t· se 
lOillará o termo mér io das diversas q~Jalidadcs do brauco , cx
c lu iclo o rcfiuado, e mascavo, cxclui tla a rapadul'a. 
· Art. lHO. Qnanclo entrar a clcspacho qualquer gcucro, ou_mcr
(:adoJ'ia que nf10 tenha aval iaçao na Pa11La, colJrar-se-hao os 
dire itos pelo valo1· qu e !'ô l' arbitrado. ua IÓI'Ill:l do CatliLlllo 3.<>, 
Secção 1.0." <leste Titulo - · 

(G13) Quanrlo se rcmrtl er a pantu , dcl'e-sc informar quacs os preços 
qu ç tlt.u·a J~ tc a scman!:l son·rêr[tO altcJ·n~~[uJ narn mais nn paru menu::;. 
AV ISO a Atluntl c•ga tia Corte CHI 15 do AlJJ'Ii ti c l 8ül. (A 1111C.t0.} 

(GU) EXi(:;lo-sr f[UC ns pr.~s ill cncius tln s prov inr.ins informassem c.om 
brcnclall o qua cs o· preços c.l e t.r:1nsporlo twr que chcgnviio o respct·-
1Jros procluctos itOS pnncipacs portos tlc CX I)O I'Lit çfto IHII'a o exterior, c>u 
lt<l t'a nutra pro,·illl;ia , e bem a sim quac5 os direitos tlc expnrla \Jtn, pcr
t~n ccntcs it rceeila provinciu l, n rtuc estilo sujeitos os ditos geucros 
Ccr!'ulnr ele ·l de Novcml.Jro de 11!6 1. (Boi.) 
~tnndou -se compmhcnclcr nu pauta dq Cnnsnlado do Pnn\ ns cluas 

f!U ii li clé\Cics de c.aslanhn Jlora c velha. Onlcm i't rcspce.til•n Tt t osoura~w 
cn1 20 ele .Agosto tlc l85Q. 

Vcj fto-so us Ci rc ul ~rcs ele 3t tl c Onln iJrO tlc 180 1 c '27 de i\'o rcmllro de 
1!362 ciladas 0111 a notu ao <tTl. 5tt. ' · 

(G1õ) O tabac\O niio póclc ler outra s qualiflc·açúcs além tlus que sr nr.h ftn 
rx tn·ossiltncntc m~rrar l;t s nrslt• art.i-'o 1iu il l'"U iitntCnto. ünlclll ú Tltc 
sour\lnn fio Panl mn li rl c licvrorc•ii '0°tlc l Htn .e-

6 ~~ ui~.~,: t~ . ~· o n tl or üus rouros, \'C.i<t-sc o rtuc nra di lo em a no! a ao art. 
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Art. üH. As disposições dos al'Ligos antcccclcndcs cumpreücu
de llt a cxpo rta çiw elos mctacs c pedras lJreclosas. 

Do l'roccsso elo despacho de e.r:portação . conferencia c embarque 
dos generos c mercadorias. 

A_l't . 642. Ficão cxLensiv::~s ao ~lesp:\Cho ~l"<'l exportação :-~s rli s-. 
postções do pl'Csente Regu lamen to, rclai,ivas ao despacho das 
mercadorias esLr:mgeirns sujei Las a dir·eitos de consumo, com· 
as seguin tes molliflcaçõcs : 

~ :I .o A nota além das c!ecla·rnçõcs c fonnalidacles exigitlns pelo 
an. 544, deverá conter as do porto do dcsi,ino das mercnclorias, 
ela cmbat·cação que a deve conrl ttzir, e lugar de embanruc (616). 

§ 2. 0 Estando em termos a nota, o t:;hel'e da HeparLição, 
dcpo_is de lanc:ar no alto della a data da SHa apresentação, c de 
rub n car este assento, a r emcLLcrá ú Secção de contabilitlaüc 
p:tra pelo seu conteúdo proccdet· no calculo elos dit·c.iLos. 

5i 3.• Feito calcu lo ele que trata o § 2.•, na fórma da Secção 
12." do Cap. 3.• do Tit. !í.•, proceder-se-lia ua l'úrmn da Secç<io-
13.a do mesmo Capitulo (617) . 

~ 4 .° Concluido e 11ago o despacho, proceder-se-hn á sna con
fcL'I.mcia na l'úrma da Secção :tk" do cil:ulo C:1piLulo 3.•, :1 qual'. 
será feita no luga r do embat'!]ne do gencro ou lllCl'Cacloria, 
por um Conferente, ou Em1wcgado tia escolhn do Chefe da nc
parl.iç-.ão, que achando tudo conform e o despacho, lança rá neste 
a vcrh::l tia conferenci:t, dHclarando os objcctos conferidos e cm
harcados em carta cm b:.ll'cação, saveiro, ou lancha. Jgnal verba 
lançará na gui a rlc emba rque, com a qual seguirá a met:ca
ct o ria para a embarcação :1 que é destinada·. 

~ 5." As guias depois de con feridas com os deSJlachos serão 
caucell atlm; e emm:tss:t<las com o rcspccLivo livro <le talão ll'ontle 
fo rem cxt•·abidas, c com o livro dos direibos, pondo-se um 
ponto, ou outro signal á ma•gcm da p:lrtitl:t correspo ndente , 
e gua•·c!adas para serem cncatlern:tdas. A segunda via dos des
pachos será cancc ll ada com dous riscos de alto a baixo c cu
l . r~guc á p:li'LC com esla verba: -Pa~·ou os direitos c cmilarcOtL 
o.; gcnc•·os.- O Con f'ct·r.n tc V ... (o nppc llido) . A te rceira via 
:lCOinpanhará os balanços c coutas elo Tli cso urcil·o· (ü18). 

(O l G) Deve-se simplirica t· o mais poss ível o expediente dos dcspnr ltos 
tlos gencros ele exportaçi\o . Ortlem ú Thesourana ela Jlahiu em 7 ele Ju
Jtoiro de 1861, part e ullimn. 

1\lnnclou-se cessur a pl'ill.ica ela remessa ele cópias dos manifestos e 
ckspachos das embarcaçõPS aos consules do lmperio nos portos es tran
geiros. Circular de 15 ele Abril elo l8G2 . Aviso ao i\linislerio dos Estran-
geiros em 6 ele Maio elo 111 csmo anno. (BoJ.) . 

g• cxwnsiva aos despnehos de exportilçüo a dispostç;io do art. 23 do 
Decreto n.• 3217 de 31 ele Dezembro el e 18G3, que mantlou snp[Jrimir a 
terceira Yla ela 11ola, ele qnc I rata o art. 5'H § 2.o do Regulumcn o. Cir.
cular de 16 ele Janeiro ele lBü•L. 

(Gl7) o pagamento cios direitos rle expo1'!nçiio deve ciTectmtrcsc no 
porto em que a mesma th·cr lugar. Aviso ao p'resiclenle ele Serg ipe em 
10 rio Janeiro dn 1838. Orrlcm í1 r espectiva 'J'hesounuiu, e Portarin á 
rxlinrta Mesa do Consulutlo cltt Cõrte ua mesma liata. 

{f> IR) _Vrjn - N0 n OPriclll ,; Tli eAo ururia élo l'urunü Olll 31 Lle i\ofUI'ÇO Li c 
18li J, rtlacla f'I JI a nntll ilfJ arl. 481. 
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~ fl.o Xo caso <lc vcr ific!l r-sc qunl"qu ct· di1Tcrcnç:1 nn qual\-. 
cladc, quantidade, peso ou medida, obscJ•var-sc-ha o disposto na• 
Sccçiio 7." do C::tp. a.o deste Titulo . 

. 7.o O Conferente, ou qu alquer ouLJ'O Empregado da Alfan
rl cga, ou i\Tcsa de RelHla., que suspei tar que algunt Y~lum c de· 
::tssucar, al gotl<1o, ou de mttro qualquer gcncro, que for a des
pacho, contém co rpos estranhos para lhe fazerem :mgmentar 
o peso, ou mistura de gcneres de inferior qualidade, ou fin~l
mcnLe um gc ncro diverso- c de maior va.Jor, do que costumao· 
acondicionar-se em taes volum e~, ou do que acusar a nota, 
despacho ou guia , dará parte immcdiatam oní.e ao Inspcctor, 
ou ao AtÍministr:ulor, que mandará averiguar a franclc, pt·oce
dcntlo nos termos de apprchensão do volume, c condcmnand o· 
a final o clcf't·ª-udador na sua percl;l em favor do apprehcnso t· , 
c mui ta CCllr~alentc a dous terços de seu valor (a ris. 256 c 
2ií7l (61U). 

§ S.o Se o gencro dcs p:~ chaJo- em uma . emana vier á JlOlllC 
ua seguin te, qtwmlo tenha augmcntado o seu preço na l'auta, 
os Conferentes não o liar:1o por cl<'sembaraçado para o em
b:u·que sem pagar os direitos relativos ao nugmcnlo . No caso 
contrario, a pat·tc Lcrú cl ircito de rcqu<' rcr antes do cmbarrruc 
a restituição elos direitos rclatiros á uill'crcnça do preço da· 
l'a u La (620) . 

. ~ !J.o Todos os gcneros que se JWClcnclcrcm· exportar para 
fora do IIIJflCI'i{) pass:11·áõ pelo annazcm \ ou pela ponte .l!u 
lu g_::~ r ele embarque para esll! fim cl csLinauo, c n0ssa occastao 
set·ao tomadas a rol por um Conferente, ou outro (]ualquer 
Em JH'egaclo, as marcàs c quantidarles dos voh.tmes, a fim de se 
co nft·ontarcm diariamente co m o embarque que consta r dos 
despachos, e com os generos qnc aconteça fi carem por. em
barca~· n.a ponte, ou praia ; consid erando-se como qxtravwtlqs 
a9s cltrctl.os os que el e outro algnm ponto, ou prata . se llm
~· !L'Cm ás cmbarc:lçõcs que estiverem a carga com cl cstmo para 
fut·a elo IntJlCrio (621) . 

(n iO ) Veja-se a Ordem á Thcsournria <la Ualti a em 15 de Maio de 1850. 
Orcl ern 1\ Tli eSotu·ariu elas Alagôas cut 22 ele Julho el e 1865. (JJim·io. 

OnLctal'l1.o 180 llc 1865.) 

(6201. nçvogado na parte relnlii'<L ;i rcstiluiçào c cobrança ela dilfcrença. 
el os dii'Cilos el e exportação, ciC I'Cmlo a coiJrn uçn dos mesmos clirclt.os 
r egular-se pelas tlisposiçõcs el os arts. JGn c 170. Decreto n.o 3~1'7 lle 31 
el e ll~ze rniJI 'O rJ e 1863, art. G3. 

VcJu-so a Ordem á Thosouraria Llo T'crnnmbuco em ~o ele n ezcmbro ri o 
113n·1, t.rünsnmpladu em a nola ao art. 61 elo Decreto de 31 de nczcmiJr o 
clc·18G3. 

os gcneros despac hados devem ser embarcados no mesmo dia em qne 
ent rar em na ponlc, nJo em hiatcs , sarciros, ele., ma no navio que os 
U1·er ele lransporlar. 

Os direitos sc rlcl'em coiJrnr pcJ,1 pauta que regular no clia lio em
barque. Onlcm u Thcsomm·i;t do Paranlt 111 22 ele AIJri l do 18;;8. 

(G21•) Vej a-se n Ciren lar ele 5 ele Janei ro rlc 1801 soiJ re u vHr dadcira in 
te llil;l'cnr in cl cs t c y~rugrap!Jo o do scgn intn, eit<Hio em a nota ao Cnp . ri." 

Nuo h!I dtsp.o 1çuo alguma que tmlorisc a imposiçüo ele mul la por ~ali a 
'!C conlcrenr 1a CI\,JS gencros n o cn tbnrqu c. !'orlaria ;l cxttnclil !\1CSd dq 
Consulado. cln Corte en~ 13 ele Maio de 1857 . veja-se outra pori a na a 
mesma cx tmcl a ncpnr!içno, c o rdem ü Thcsom·;1ria ele S. l'cu ro, tudo de 
lf:Unl :rlnla. 

Sohl'c o r·;uTr~nmrnl o de u nu1 JIOI'(: fin elo jaenranrhi , cont ra lle sal , 
cxporl tHios 1lu ~ ~ ur·ury, dl'c lnron -sc {t 11 ll'nntlrgn lin CMlr· que o rcspcr-



- 21.() -

~ 10.o Ar[Hellcs generos, pOt'é m , que cx islit 'Cm em cntrepo. tos-, 
11 •posHos, L1 a piches e ar111:1zcns alfandcg ndos, como ass ucar,. 
c ouros c 111 adciras, sc r;to embarcados de:sses pon ~os, acolllpa
Ji hados do competente d espacho, ou guia de talão, fl(~pois d e 
devif.lamcntc co11feridos; 111as, se tivcrc nJ de embarcar em outro 
fJHai<rucr ponto não id1o para a embarcação do se u <lcstino sem 
]1assare111 p e l:1 JlO nl.e , ou lugar destinado para o cmb:wquc, 
11.1ra alli serem cxa.miu:ulos c conferidos, sem dese mbiH'Ca rem 
do sa vcit·o, ou lan c ha , sempre que l't\r posslYcl, indo it bordo. 
o Conferente acompanhado de um Gwlrda fazer a s ua coufe
J'Cllcia, Yindo até :1 ponte, ou lugar que rõr lllarcado pn1'a esse 
fim acompanhados ila competente g uia. As gui;Js scriLo rubri
cadas pelo rcspcctil•o Chefe da BcpaJ U~·ão, c ncllas se d ecla
r:u ·i1õ as hOJ'aS em qne dcvcUJ ter vig-or (rJu e serüo :Js qnc 
ra~oavcln1cnte fore m bastantes p~ra ch eg::u·em a ·cu dcst.ino). 

Se os gcneros. !'ore m encontrados fúra dessas horas, ou di 
ri g intlo-se p:Jl'a onLro lu gar CJilC uão seja o marcado para a co n
fer eucia, c~ so se possa suspcit:l J' que vão extraviados, serão como 
tacs apprchcndidos , c as emba t·c:u;.ões que os condt~z i1'cm (61.21. 

~ 11. N~'io SCI'á jJCI'IIliiLifl o Clllh:!rC:I I'CIII para CX porta ç.àO, II Clll 
sc t·ão con l'e •·iclos, nem embarcados caixas c fe c hos de assucar 
f[u e não tiverem lll:li'Ca ele l'o.go do engen ho, c do. peso c taras, 
e, na falia da do ell"'cn llo, a elo clono , ou cousigu:11.ario, qne 
1ic:11'ú r csponsavel )le1as l'l:auclcs l]tLC nellas apparcc;.:io. 

§ 12. Os r:reneros que enLrarcu1 no :1rmazcH1 , ou pont.c, OlL 
lugares dcsLmatlos par:\ em h:u·rp •e se rão imrn·c Lcrivclmcutc des- 
pachados c e mbarcados 110 wcstno clia 1b entrada, Jli 'Orogan
do-sc o cxpcclicutc até fJU C se conclua este srn •it;o (li23) . 

§ 13. Se ao Inspcctor da Alf'ancl cga, ou Adlll inis tr:ldor d a 
Mesa de ltcnd as COJISt:ll' por CICJliii1CÜl, 011 OULJ'O (JIIrtlquel' lllCio , 
que a bordo d~ nl~juma Olnb a r caçflo cxis~cm .. gc ncros que 11 ~1u . 
t cuhfw s itio compcLcntcmcnLc despachados, mnnd:ll'á verifi 
eal-o !10 1' empreg-ados de sua cou fian <:a, c, achando- os, proce
derá á su n app rchcnsão na fút·ma do Til. s.u, Cap. 2. 0 (!i24, . 

fi vo manif'cslo LICI' ill ser nil i or;{,1niz;ullJ c Iog;tli s:tdo sngullllo as rl cl'in 
l 'uçõcs du pnrl r, proecssallos os dc•:.; pul'ilos c pagos os dirci los eonfonn e 
ns IIICS!Jias dcclnra~:ôcs , ~ P tTintlo Ll c Cunfurenlcs os l!:lllfli'Cgndn.s que 
fossem noiiicarlos, Htl!~litlid o o. cn~b \.ll'qu c ou dcscn1harque dn qu u 
co 11 Siasse, sc;;umlo a lol'lna onl1n:ma. E qu;mrto 11 p:utc prctmul cs~o 
.( \ lfl b<t l 'c ~.1r <ftJalllitlatlo snpcl'ior '' d os d C'S fl itnh os, ou de qnnlid atl u di
YCI'::J :I, imporluntlo clill'crcnça pura lllit is il n cli re il os, só o pn t l c~su f'a1. e 1~ 
ilSs i.g nnnd u termo lli t Alfnnd egn, pelo rtunl .flen s::;c oiJri ga do p or qu td
I!U fl l' fiiiTcrrnr:a. 

Dcelnrou -sc" Jinnlm C'n le qu e o cl cscmlHIJ'ftÇ'.o do nn vio fosse (C'ifo na 
Alfanrl!'g«, 11 11 f'ónlla tio eosttlll\0. Av iso 0111 17 do Agoslo de !HG5. (Diet?·i o 
01/!Cietl u. o ID7 d e 18(;:>. ) 

\G2~) l\l·antlou-sc rcslnh nl crf' r n:1 Alrunllnga ele f'nnlll:l {;tlli n prn J;,·a i lc 
sa 1ircrn. 1w rios elo nncorudouro para cat'J'Ct_:W J' IIHHi eJI'i1S 0 111 riJ,·C'rsos 
JIOflLO S . Ol'fiUlll IÍ Th OSO UI'nl'ii1 el o i' :ll"ôliHÍ 0 111 7 d e l'CYCI'Oil·o rl c 1UG1. 

l'ill'll f'a t·.ilid lltle tio r·.ol nllt creio podnr;hJ us 'l'lt e;;mu·urins IIIHrt\; tr Ulll ou 
Jllnis lng nms , ou pontos elo Ollli•ut·que, onde u confoJ'C Jwi u devu le r 
lugar. Cn·cuiJI' tl c G tl c Jnn cil·o tl e l::Jü l. 

(G~::l) o rm' •m·1un pó:lr ser fci lo nQs ti 01 1in ~1SPt l ius fct i ·HI I)~ me linnlc 
n ~ ,·nulcliiS u liccnç tti uocca:uria :L On1.~rn ú ·l' tu.:.;uurcu'iil dn B.1.1titt Clll 7 
de Jan e iro ~l c l8GJ. 

(r; >l) Avisl ti Alf'auLI :ga da C•l1Lc om lD tl .) Jnll' iro li c 18ü l, citado Cll l> 
•t JJ ~In ;w ! t l'l. 37'1. 



~H, Sr., depois de feilo o dc:pacho pat·a um pot·Lo cnaYio, 
'O dono I[Ui7.cr mu<lat· o tlcstino do gmlCro p:1ra oul.t'O porto, o 
Jnspcctor da All'an<lega, ou o A<lministl·:ulor da ;\lesa de Tl.cndas 
o permilLirá, mantl:tnllO pür no d •sp:~cho c liYI'O de rccl'ila as 
notas compcLcnLc , por cllc c pelo Conferente a ignad:lS · to
mando as cantl'la convenicnli'S para se cviLat·cm ft·:uuics e des
caminhos, c fazendo cOIJI':H' os direitos do augmcnto de preço 
que o gcnero tiver tido até o dia do cmba rf]nc para o n:wio que 
o Livct· de conduzi t· (!l25). 

Art. li43 . Os producctos d<1slin:Hlos a Gabinetes tlc Il istot• ia 
i.'!al.nral, collc~idos c ananjados no Impcrio llOL' Prot'c. soros para 
cs ·c fim cxpt·css:uncnte comlllissionatlos por GoYcrnos, ou Aca
tlcmi:~s cs! range ira ou devidamente acrcdil:ulo pelo rcs
I>ccLh-os Agente Dir>lomaLico , ou Con ul:lt'CS, nacionacs 011 
estrangeiros c ti!.' 1 acharáõ sem so abrirem o volumes em <!IH~ 
estiverem aconLlicion:Hios, ba!>l.ando a declaração jurada do na
turalisla i c se cobr;H·áü os tlit citos pelo valor qnc se lhes der, 
á vista 1 a. relações em duplicaLa <[Lte dcllc deve o mesmo 
:tprcsenL:Il' (626). 

~ Cnico. Esla tlisposição f1ca extensiva ao volumes de que 
ll'ala O a r· ~. 633 ~ 1.o, n.os 2.o c 3.o 

Art. 6H. To tlcspaeho do gcneros cstr:m~ci t·os na,•egados 
por caboLa~cm se seguirá o disposto nas Sccçiíes 13.• 7.", 12.", 
13.• c -lq,a <lo Cap. 3.• do presen te Titulo (627). 

Ar!.. (l~ii. Os llouos das embarcações emprcgad:1s no commcr
cio llc cabotagem c obrigaritõ por trrmo a p1·ovar no porto ele 
sua sahitl:\, dcnlro tlc um prazo razoavel, que lhe ftlr marcado, 
ou na sua volla :10 mesmo porto, ainda quando não e tcnh:l 
l~rminado o rci'Prido lll':l'l.O, o til' tino dos gcncros nacionacs qnc 
Ltvcr embarcado para portos do Impcrio, ob pena de c ha
vct:cm os dircilos ele cxportaçfto, que dcvcrrm, como se sc
g,>~sscm par:t llOI'tOs cst.r:\ngcii'Os (1\'28). 

(n2.3) O propril'l<~rio <lo nnvio (• rPspon~n''('l jl('!Os tlirrilos, c mnL tio 
f[IW qn;rlquer oulro pcl.1 mulln , por hill'l'l' o Capillio mud;rdo tlc d('sl ino 
por sun nrdrm. Ordem lt Thcsoumri;r de S.' Pedro em t" ele Junho de 
18G:J. (Diorio O/licial n.o lüG de ISG:J.) -

Onlem •i Thl'soumriallc Pcrnnmhuro em ~o tlc Dezembro ele lSGl, ci
tatla em a nula ao § s.o 

(G:?G) Vci<~-sc o Al' iso ao ~lini ·tcrio elos E·trangdt·os em 17 de Maio de 
1861. (JJOI.) 

(G'27) Vojiio-sc os arts. ·191, ·1V3 c o·:>o pnr~gr<.piiO unico, com as compe
tentes notas. 

llccomml'nllou- c a oh crrancia do art. Gll, que maneia seguir no de-
pncho tios gcncros cstrangeii'O nal'<'fFtdos pot• cabotagem o disposto 
na scrçõe 6.•, 7.•. 12.•, 13 .• e 1·1.' do Cap. 3.o Ti!. s .o, LUjo art. 517, po
<l •} ndo autorisar, em muito- caso -, a tlispcnsa tio exame <las mcwatlorras 
anlçs_dc calcularerll-sc os r<'Spcrtil·os llirf'itos, c·l;i . ub rdinatlo 1\ dis: 
Pllsrçao elo art. 515 totlas il nzcs que a conferencia seja nrcc-~nrin 
pnra a verincaçftn d~ Jinnlicladc ou ela se das mcrCiltlorias. c dc!'is;io 
rias r,luvulas que so possüo suscitar no cu tlespacho . Circul;u· de 1.3 tlc 
Janc1r0 de !SG~. 

(G~S) é;slc arli~o n;-o rcs'nh~lcrcu a fiança cxigitln pcln Cirrn!ar tlc% 
dn Novembro uc IB•lll, qr.:c foi dispensada pelo art. lH tlo Decreto llc ~6 
ri c Abril de 1851. 
N<~ falta dos tlonos das cmbnrraç,ics, pnclc>m os lcrmns t!c que lr~lil 

este ntt'go ser ~ssignatlos prlos t'espcl'liros on ~ignn1arios , ou na nu-
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AI·L. !HG. No 1woccsso de llcspaclJO tlos diamantt s se u·bsel'
"va rfio as seguintes tlisposi~~õcs: 

§ 1. 0 Toda a pessoa t]uc quizcr c:-.porl::tr diamantes bt'uLos 
~l:lra fóra tlo Jmperio os apresentará na Alfandega, ou llfcsa 
(lc Rendas , acompanhados de uma no La, como as estabele
cidas para o despacho dus onLros gcncros, em que se declare 
o jJCso total dos mesmos diamantes em oitavas c grãos. 

~ 2.o O IospecLor, ou o AdminisLJ·ador mandará vor um Con
ferente pesar, em sua prcscnç:a c do apresentante, o voltune 
t[UC contiver os diamantes, sem se abrir, e achando lJUC, feito 
nm desconto razoava! pela l.(tra dclk, o peso orçará pelo a acu
sado na nota, matHI:wá lacrar o volume pelo I ugar da ai.Jcr
.tura, com o scl lo das Armas Impcriacs, em que ficarú presa 
ttt)la Lira ele papel que scnirá ue clc~pacho, na qual estará c_s
cripto pelo Conrcrcutc:- Pagou mc1o po t· ccnLo de cxpot'L:H;ao 
de ... oitavas- tanto. -Alfandega (ou llfesa de Rendas) de .. .. 
Lanto de Lal mc:r. c anno. - Jtubricas do InspccLor, ou Allmi
JJisLraclor., c elo Conferente. 

~ 3. 0 Se ao Inspcetor, ou Administrador parecer crue o peso 
é diminuto, fará reformar a nota, c, convindo o aprcscnLantc, 
se f:ll'á o tlcspacho; aliás se abrir[t o volume, c se pcsa ritõ 
os diamantes, o que cotnludo se evitará quanto for possircl , 
de attcndcmlo-sc pequenas di Ir crenças. 

~ 4. 0 ror calla oiLava de peso dos cliam:mLcs se cobr:t rú tio 
jmposto o eqLlivalcutc a meto por cento. Se a\6m .!las oitavas 
houver grãos, e estes e:s.ccdcrellt de uma c me1a Oitava, con
tar-sc-ha como ullla oi Lava; se, porém, os grãos não chegarem 
a meia oitava serão llesprc:r.aclos (629). 

ArL. 6~7. Os getJ CJ'OS de exportação sujcilos a direitos pelo seu 
peso os pagaráõ pelo real c liquiclo , que será vcrillcallo fóm 
<las cuvo ltorios, sem[wc que f~t· conveuientc aos inLcresscs ela 
l~azcnda, ou a parLe o rccrucrcr; oiJscrvanllo-se neste caso as 
disposições da Secção 2.", C::tp. 3.0 TiL. õ.• e do a t·t. M2 § 1\l . 

~ Unico . Além do abatimento pot· tara, nenhum outro se 
podet·á conceder, sob qualquer prctcxLO, nos direitos de ex
portação. 

scncía de ambos, collectiva ou separadamente, :pela pessoa ou pl'ssoas 
interessadas na carga cxpoJ·lada, ou no navio. C11·culur e Ordem;\ The· 
solll·a ri a da Bahia em 4 de .1un01ro de 1801. (A Ordem cslit no Boi.) 

Vejiio-sc as Instrucçõcs de 111 de Ottlubro Llc 1845, anuexus á Circular 
õe 25 do mesmo mcz e anuo. 

Foi relevado um incli vicluo tio pagamento dos direitos ele exportnç<io 
por haver exccdiclo apenas 7 clins elo prazo marcatlo pant aprcscnLnçiio 
i:lo certiflcnclo. Ordem i\ Thesoururia do Hio Grande do ~orlo em 1 tio 
Agosto ele 1863. (Diario of[icial n.o 208 de 1863.) 

Ordem á Thesourar·ia do Paraná em ~1 Llc Novembro ele 1864, ciLada 
em a nota ao art. •192. 

(020) Este pa?"a!)?"et1Jho .estq e?·raclo. Em hi.!Ja.?" das palwv1·as-c C5lcs 
excederem elo uma c mcin 0111.\Yl\-- cteve IC!'r-se -e estes c.~:cotll•rcm de 
ntcin oilayu, 



CAPITULO YIJ . 

b.\S P .~'fE:'iTES DOS DESPACH:'iTES E SEUS AJUDANTES • 

. Art. 6~8. Nas Alfandegas, e M:esas de Rendas unicamente po
dei·ão a..,.e nciar negocios por conta de outrem (630) : 

§ 1 .0 Os Corretores de navios, legitimamente provisionados, 
no que fór r e lativo ao desembaraço e despacho das embarca
ções , e ás funcçõcs marcadas pelo art. 28 §~ 4.0 e 5. 0 do Re-
'g ulam ento n.o 806 de 26 de Julho de 1851. . 

~ 2. 0 Os caixeiros de casas commerciaes, nomeados na forma 
do art. 74 do Codi"'O do Commercio, com tanto que tenbao re
g is tl·ado o titulo 3e sua nomeação, c sejão afiançados na Al-
1'andega, ou 1\Iesa de Rendas pela casa commercia1 a que pet:
te nce rem e se circumscrevão aos negocios especiaes auton
sartos e n\arcados pela mesma casa, nos r espec tivos termos da 
fian ça, c mencionados no seu titulo (631). 

§ 3. 0 Os Despachantes providos na fót>ma do presente R egu
lamento, qualcruer que seja a natureza do negocio, durante 
·o prazo da duração de seus titulos (632) . 

§ 4 .0 Os Ajudantes dos Despachantes, devidamen.te afiança!l'os 
por estes, em todo e qualquer serviço para que forem espec1al-

~630) Veja-se o art. 5<1•1 § 2 .o n.o '7.o 

(631) Podem unicamente ser admittidos a agenciar negoc'ios 11as Alfan
deg?s os caixeiros das casas commerciaes que tiverem satisf~1to as for
m~llifades legues exig idas neste arti·~o ás quaes estão Ig ualmente 
SUJeitos os que já erão admittidos a 'ilcspachar untes da execução do 
Regulamento. Ordem á Thesouraria de s. Pauto em 20 de Abnl de 1861. 

'(G32l Os Despachantes j á admittidos nilo carecem de certidão , nem de 
folha corrida para a nova classificação. Aviso á .Alfandegada Côrte em 
20 de .Maio de 1845. 

Procuração não é meio le?al de cons tituir Despachante. Ordem á The
sourat•ta de Sergipe em 25 ae Outubro de 1851. 

O Empregado demittido ufto fica in hab ilitado para ser nomeado Dss
pachante, uma vez que a seu respeito se verifiquem as cond tções do 
Regulamento. Ot·dem á Thesouraria do Pará em 5 de Janeiro de 1863 .. 

O alumno do ~nstituto Com mcrciulll o Rio lie Janeiro que obtiver ch
P)oma de h.ab! ltLaçao com Jucrcial, tem prefe rencia, em igualclade de 
ctrcumstanctas , para o lugar de Despachante da Alfandegada Côrte. 
Decreto n.o 2141 de 9 de Fevereiro ele 1861 art. 14. 

No fim de cinco annos, contados do r eferido Decreto, sómente os 
Dalumnos do mencionaclo Instituto serão nomeados para os lugares de 

espachante da mesma Alfanclega, podenclo o Governo p rorogar este 
prazo pelo tempo que fôr uecessario. Decreto citaclo , art. 15. 

Despacl)ante ~ito é Empregado da Alfanclega, porém mero as-ente 
corpmermal, e Intermediario entre a mesma Alfandega e os aonslgna
tariQs e recebedores de mercadorias. Ordem á Thesouraria da Bahia em 
18 de Abril de 1863. 

Mandou-se acl mittir um Despachante que foi absolvido do crime de 
tentativa de con trabando. Aviso á Alfaudcga da Cdrte em 23 de Ma10 de 
1863. (Diario o(ficict l u.o 15'l de 1863.) 

Qualquer elos gerentes de uma casa póde ser admittido a revresentar 
esta nu Alfamlega em todos os actos r elativos ao seu commereto, assig
na~do requerimentos, fazendo despachos etc . Av iso á Alfandegn da 
Côile em 11 llc Fevereiro ele l8G4. (D·lan:o o'mc·ialn.o '.18 ele 1864.) 

32 
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m ente autorisados no Le1·mo da· fi ança, excepto ass ignatura de 
notas, cónferencia de mercadorias, recibos ou quitações. 

Art. 64\J. Niuguem J)Oderá ser n omeado Dcspacilante sem 
que prove: 

1.• Se1· c id adão brasil eil'o. 
2.• Ter mais ele 21 nonos de idade . 
:J.• Estar livre de pena ou culpa. 
<1.• Estai' devidamente afian çado, na fórma do ai'L. Gtl!í. 
Art. 650. Não ser:lo aclmitticlos a agenciar u cgocios 11a Al-

fandcga, ou Uesa de Rendas , sob qualquer pretexto, ainda a 
tiLtrlo de caixeiro de casa commercia l: 

§ 1.• Os J'allidos cuja fallcncia tiver s ido qualificada de frau
dulenta . 

~ 2.• O.;; que em qualquer tempo tiverem s!~o convencidos em 
ei'lmc de contrabando , roubo, furto, estel11ouat.o, ou J..üoccla 
falsa. 

§ 3.• Os que por fraude tiverem s ido despedidos cln Alf'andega, 
ou i\Icsa de Rendas, ou a quem fór prohibicla a entracl:l .nos r es
p·ecLivos edificios, dm·ante o tempo da inte r·clicção. 

Art. li1í1 . O titulo de ,\juclan te de Dcspacllaute será confe
rido a requerimento do Ucspachante , provando este que o in
dividuo , cuj a nomeação solicita, é c idadão brasil eiro, está livre 
de pena e 011lpa, c não se aci.Ja comprcllcndido nas disposi
ções do artigo nnteccdcntc. 

A1·t. 1>112 . O titulo de Caixeiro Dcspaclrante sm·á confe rido a 
reqnet·ímcnto da competente casa CO III Ulet·cial, que o solic itar, 
independente d.c quacsquer outras foJ·ma lidadcs, ou rcquesitos , 
que não forem cx igirlos pe los arls. Gí\) §§ 3. 0 c 4 .r., c 650. 

Art. 6113. Os títulos dos Despachantes serão sujeitos ao im
pos to annual de patente, de 100HOOO para os da Alf'audcg·n do 
llio de Janeiro 1 de t;O,~OOO para os da Dali ia, reruambuco, 
Jllaranhão, Para c S . Pedro, c de '21!,~000 para os tias mais Al
fandegas , pagos por· trimestres . 

§ Un ico . Cada Despachante poderá ter llc um atú cinco Aju
dantes . 

Art. 604. As fianças de que tratão os artigos antecedentes 
scl'i'io prestadas perante o InspecLOL' da Alfandega, ou Adminis
tr.adol· da :Mesa de ncnclas, em. liv1;Q propJ·io, c reno~·:ulas an
nualm en te. Nos termos se obr1garao os amos, ou f1adores a 
responder por Lodos c <Ju3csCJ,uer ac tos rruc os seus caixeiros, Ott 
afian çados commatterc1u no cxei'Cicio de suas func <:ões, ou 
dentro d:l' Alf'and cga, ou i\lcsn de Rendas, ou em luga res sujeitos 
á sua fi scalisação, e por qtwcsque1· prej ui7.0S ou damnos por clles 
causaüos á Fazenda Publica, ou a Lerccit'O; sujeitando-se ao 
mesmo passo a todas as disposiç.õcs das Leis l' iscacs relativas 
ús fianç:as (H33l. 

Art. 65ti Pelo titulo de Ajudante de Dcspachan te se arreca
dará 50 •/o tios direitos a que são sujeitos os dos Despachantes 

(633j A flnuça prnsla1ln prlo úespa~hanlc nfio cxr:lue ~ :mtonsuçüo elo 
dono rln n1ercaclorw pura o dcspal'ho closla ;í proporçao que as ncccs
sitlndes elo seu commPrcio o ex1gircm . Onlem ú Thesoururia da Bahia 
em 7 ele Janeiro ele 18GI. 

Mandou-se pror.eclcr r.onlra os responsaveis elos rcs pof'Livos Despa
chantes c Caixei r os por rrauclcs venncr11lns em alguns llospucl1os na 
AlfatHioga ela côrtc. Aviso ü Dirc~loria Gora i Lias Ucntlas em 6 Llc Dc
zo mi)I'O elo 18Gi. (Dim·io Oflicial n .o I!J rle 1803.) 
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' Ar L. GoG. Os Despachao Lcs tcrã~ cscripturação regular .c limpa 
dos nc~ocios a seu cargo, em livros sell ado s e propnos, que 
serão abertos e rubricados pelo Empregado qu e o Inspcctor, 
ou Adminis trador desigual'; e se rã~ ~utrosil~1 ~b rigad os a apre
sen•al-os quando o Chcrc da r.epart1çao o cx1g1r . 

Art. 657. O Chefe da Repartição designará no erl ific io da Al
fa nch:g-a, ou 1\Iesa de Rendas lugar apropriado para reuniii ~ e 
t rabalho dos Despachantes , c proYicl cnci:.li'Ú sobre :1 rcspcc t1va 
policia ; seu elo fornecidos pelos mesmos Ucspachnn tes os mo,·c1s 
c mais objcc tos ucccssarios á sua accommqdação c trabalho . 

Art. G1í8. O Chefe da B.cp:u · U~ão podera suspende r tempo
ra ria men te do exercício qua lquer Despachan te , ou cassa r-~h e 
defi ni tivamente o titulo, e prohibir·-l he a en trada na B.cp:ll' tic;:ao , 
nos casos de fl'audc, ou quando fõr conveniente a boa ordem 
c policia da mesma Re par tição (63f~l. 

A1· t. 6a\l . As pcssons que se apresenta rem a dCSJ1achar, ou 
agenciar na Alt'autlega, ou Mesa de nen clas ncgocios alheios , 
sem titu lo , ou li cença conccclicla ua I'Ü I'll1:1 r egu la da pela pt'CSente 
Secção, ;>agaráõ pe la primeil·a vez, de mu lta, uma CJua nlia equi
' 'a lentc a mct:ule dos direitos da Patente de Ues pnchan Le; pela 
segunda, o dobro de sua importancia; pela terceira o tripl o, c 
nss im progressivamente, podendo ser-lh e vedada a en trada ela 
Repar tição, c lugares sujCJtos á sua fiscalisaçi'lo. 

Nas mesmas penas inco i'I'Cráõ os Caixeiros Dcspaeh::1ntes, c 
Ajudantes dos ncspachantes, que ultrapassarem as suas l'espcc
Livas a ttrihuiç.õcs (635' . 

Art. 660. Os Caixeiros Despachantes, ou Aj udan tes dos Des
pachantes, que, para illud ir as <lisposiçõcs dos artigos antece
den tes, se aprescnta1·cm munidos d:.: con hccimcn to de earga, 
rtu c lh es tenha sido t.ransferida, vcri fic:~ da sua má fé, scrfi o 
multados na fórma C.: o artigo antccedcnl.c . 

Art. 661. No caso ele vcl'iHcar-sc que um Ajud'tlnlc de Despa
chan te, com assignatnra c auto1·i saç r~o do vcs~>a ch antc, agencia 
por sua con la c t·rsponsaL!!idaü;J negocios de ou tr em, lhe será 
J:nposta a mc~ma multa, c o::t:':J ifl< !:1 l ao DcspaclJante que houver 
daclo seu asscn t1 :11<~ nlo ou au tol'isação . 

Art. 662. Na falta do immcdia to pngamento destas multas • 
obsf.lrvar-sc-ha o dispos to no Cap . 3. 0 do T iL. 8 .0 

CAPITuLO Yl ii . 

DA Al\iCORAGE~I (636~ . 

Art. GG~. Ao imposto de ancoragem llc1io sujei tas to das tts · 
embat·caçocs pt·occtlcn tes de portos estrang-eiros, qu e por· qual
•Iuer motivo derem entrada cm po rtos do I mpcrio (637) . 

(G34) Aviso ü Alranclega da Córte em 12 ele Julho ele 1862 in (inc . 

. (635) Veja-se o Av iso ~ A lranclega el a Curte em 11 ele Fevereiro de 186•.1. 
o•lacla em a nota ao art. 6>18 § a.o 

(636) o cljrcito ou imposto propriamente dito quo existe no ,Brasil sobre 
a nave~;aç11o é o de ancoragem. A viso ao hlinistcrio dos Eslrangeii'OS 
em 21 ae Julh o de 1865. (niar io Ofll,c·ial n.o 18 de 1865.) 

\G3'7) o i mposto de ancor agem qne c1n vi'rlvde do a?·t. 13 ela Lei de '20 
t!c Ottll.<·b?·o ele 1838 se coúra,iJa ?.micamente nos po rtos e1n qttc houvess& 
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Excep t uão-se: • 
§ 1.' As embarcações c transportes de guerra, nacionacs ou 

estrangeiros 638) . 
§ 2.• As embarcações arribadas por motivo de força maior, 

justiftcada na fór·ma do Cap. 2 .• do 'l'it. li.•, que não carregarem, 
ou descarrega•·em parte, ou Loda a sua carga para commcrcio, 
ou que só dcscarrcg:H·cm o qnc fõr stt·ictamcnte nccessario para 
com seu !H'O.ducto se p1·over e m tle v ive res e sob resalcntcs, ou 
faz;erem face ás despezas do concen o, o u r eparos tle que pre
cisarem (639). 

§ 3.• As que dentro de um auno tiverem saLisfcilo pot· duas 
vezrs o imposto de anco ragem po•· inteir·o (640). 

§ 4.• As que, tendo entrado em lastro, sahirem do mesmo 
modo. 

§ 5.• As que sah ircm com carga de a lg um porto d o I rnpcrio, 
e, por força maior , tocar e m, o u entr a rem e m o utro, não rece
bendo car ga ou descaJTeganclo, cxccvto a que for necessaria 
pa ra com seu producto proverem-se de viveres (641). 

§ 6.0 Os paquetes de vapor que fizet·em o serviço da corrcs
pondencia entre o Imperio c a Grã-Bretanha, na fónna dos 

Alfandegas, é e:r:igivel lambem nas ,1resas de Rendas devidamente habi
litadas pa1·a os despachos de impo1·taçlip . 

Por v1agam da longo curso se devera en tender torla a que se nzer 
para portos estrangei ros, posto que sejüo os mai-- proximos do rmperio, 
e s ituados no meSIY\O con\inente. Ordem ú Thesoumria ela Bahia e m 24 
ele Ju lho de 1841. 

vcjar-sc a 01·dem á Thesoturwr i:a do Pa1'Ctná em 18 de Fcver ei·ro de 1862 
$Ob1'e um 1wv·io n acional , que tendo alli clcscm-regado gene1·os ?·emct
tidos elo Rio de Janeiro, can·egrha outros pm·a o Rio da Prata. Foi 
cleclarado tsento da ancoragem. 

(638) Exteusii'O ús embarcações c transportes lia marinha militar ela 
Republica do Perú. Regulamento annexo ao Decreto n.o 3><1v ele 31 ele 
Dezembro ele 1863 art. 31 par(\g rapho uuico. . 

(G39) Vejn-se o importante Aviso ao Ministerio elos Estrangeiros em 21 
de Ju h o de 1865. (Dia1·io of{icial n .o 180 de l fl65.) 

(6-10) Desta isençüo lambem gozfto os vapores_~ contando-se as viagens. 
r edondas que fizerem dentro do nono das sahioas dos portos do JJrasi l 
para portos estrangeiros. Orclc m á Thesouraria da Bahia em lO de Maio 
de 1854. 

A isenção por mais el e duas viagens de longo curso tanto aproveita 
í!S embarcações que tenhHo pao-o a ancor agem po r inteiro, como por 
metade. Ordem á Tllesounm a Clc S. Ped t·o em 22 ele Outullro ele 1850 

Os que requererom certidões do dia da entrada das embarcações nos 
diversos portos do Imperio com o fim de obterem a isençilo para as 
qoe em um anno tiverem feito trcs viagens, são oiJrigaclos a declarai-o 
nas petições, devendo as repartições que liverom efe passar as drtas 
certiüões tomar nota ã m<trgcm do livro ou documento, cl'onde as ex
trahirern, de sorte que nüo possão as portes requere r outras, sem que 
(JcJJns conste que já tinhilo sido passadas as primeiras para aquelle !fm. 
Circu lar ele 4 de Julho ele 18•16 . 

Do navio que satisfez intel:{ralmente a ancoragem em qualquer porto 
do Tmperio não se deve. exig ir em outro onde entre por qualquer mo
tivo, durante a mesma viagem. 

veja-se a Ordem á Thesouraria das Alagoas em 28 ele Fevereiro de 1853. 

(641) A palavra-carga-ou_ a expressüo -sahirem com.carga-, refere
se á tomada no porto, e nuo a com quo entra o nav1o , se nada des
carregar . PoPtnrin 1\ exinota MeS<l elo Çonsulaclo ela Cô~·l c em Hl ele 
Fevereiro t1e 185'.?. 
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ConLI'aclos on Convenções rruc'fo1·em cclel)l'adas em vírtutlc do 
Decreto n. 0 5Q1 ele 13 d.~ Setembro ele 18;)0, c pelo modo nelle 
nuu·cado (612). • _ .. 

A1·L. 6M. Este imposto scra cobrado na razao de 3JO re1s J~Or 
cada tonelada de arqueação, em ge1·al de toda as embarcaçoes 
não exccptnaf).as pelo artigo antecedente, qnalqucr q~e sc,1:1 o 
tempo rle sua clemora, ou estada no porto em que t1ver d.1do 
entrada . , 

§ 1.• Terão todavia tlil•cito a um abatimento na razão de 1:10 °/o 
ela importancia deste imposto: . 

1.• As embarcações que cntra1·cm em lastro e salm:em com 
ca1·ga, c vice- versa, as que entrarem com cat·ga c sahu·cm em 
lastro. -

2.• As que cnti':ll'em por franquia, conforme as decl~r:.çocs tle 
seus man ifestos, d escarrega rem a pane da carga de tmada pam 
o porto t~e sua entrada , e seguirem com o r es tante Jlara POL!O 
cstrangeu·o, ou a baldc:ll'em para outra emllarcaçao, se nao 
receberem out•·a carga, ou se, no caso previsto de baldeação, 
sahirem em lastro . 

3.• As que, temlo enti·acJo em lastro, toma1·cm carga em diffe
rentes portos. 

~ 2.• Concedci·-se- ha igualmente á embarcação que transpor
tal' colonos para algum porto do Impcrio~ um abaLimento na 
rnr.ão de duas toneladas c meia por cada co1ono. 

§ 3° Para que possa sc1· concedido o abatimento de crr c traJa 
o § 2.• é mister: 1.o, que o colonos se destinem, ou vcuhao 
re idir no Impcrio; 2.•, que a embarcação traga pelo menos um 
numero llc colonos equivalente a quat1·o colonos por cada çcm 
toneladas, não se contando jámnis como colonos os passagcH·os 
de camara, ou os q:ue foreni aúmiLLidos á mesa do Capitão, os 
n egociantes e intlivicluos que po 1· sua profissão, ou por outra 

(64~) Extensivo aos vapores fi'Un oezes ria compan hia- Messageries
que llçan\õ I.ambem isentos ela ancoragem. Portaria ú exlinc.ta Mesn do 
Consulado da CQrte em G. ele Junho ele 1860, revogalorin ela Pqrtaria de 
11 de MaiO prox1mo anter1or. Ordens ás Thesourarias da BahHt e Per
nam~uco, ç Aviso ao l\Iinisterlo dos Estrangeiros, na mesma data. 

Estao SUJeitos nos direitos de ancoragem os vapores da companhia 
Adnglo-Luso~!Jrasileira. Al'iso ít Alfandcga da Córtc em 23 de outubro 

e 1861. VeJao-so as Portarias de 23 ele outubro de 1851, e 21 de Outubro 
do 1859 (anne.'tcts}, a que se refere o Aviso 1\ Alfandega da Côrte de 23 ele 
Outubro ele 18Gl. Vcja-so n Orclem tt 'l'hcsouraria ele Pernambuco em 5 
de Novembro ele 1859. 

A diSPÇISJç;ão ela Portaria ele 23 ele outubro de 1851 ó extensiva, em 
su~ concllç<io 2.u, ns mercadorias que os vapores ela Real companhia 
DntanniCa receberem nos portos de Pemambuco e Bahia com destino 
ado R10 da Prata. A\•iso á Alfandegada Côrle, c Ordens ás Thesourarias 
daquellas províncias em 4 de Agosto de 1865. (Diario Ofll.cial n .o 191 e 1865.) 
~obre a baldeaçilo das refericlns mercadorias no porto do Rio ele Ja

ne!ro, e processo dos despachos nos daqnellas províncias, veja-se o, 
av1so e Ordens acima citados. 

Sobre a Companhia - ,1fessageries nnperiales veja-se as orclons ás 
Thesourarins da B~hia e Pornamb~co em 10 de Ágosto de 1864. . . _ 

Declarou-se ao Mm1ster1o da Agncultura que nüo cabe nas. attrtbUJÇoes 
do ?overno, por ser prerogativa ela exclusiva competcncJa elo Poder 
~!lgJ.slnti~o, a clispensa ou isenção da ancoragem, e de quaesquer outros 
8•rellos, 1mpostos e taxas em rnvor dos vapores ela companhJO Anglo-

lul-1Americana. Aviso em 10 de Marco tle 1865. (Diario O(licial n.o 72 
CC 865.) 
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a lgumn r nzão especial c conbccitla não venhão cs talJ c leccl' sua 
rcsidencia no Imperio, ou não se pos ão destinar á colonisação . 

~ 4.• No numero m:wcado no ~ 2.• e 3.o n.• 2, serão contados 
na razão de um colono dous ou mais individuos menores de 
oito, e maiores tlc um anno (613) . 

A•·t. 6üo. O imp osto de anco ra rrcm das cmlJarçações que cn
l.l'nrem por franquia, ou por escala, para receberem o rdens, on 
esp•·eitarcm o me rcad o 11 ão caJTcgamlo, ou descarregando gc
neros ou mercarlorias do commr•·cio, será cobrado na razão ele 
30 •·éis por tonelada, por catla dia de I'Statla ou ele dclllora. 

Ar·t. (;6li. Da cmbarcac;ão qnc sabir com toda n car!:_(a com que 
tii'CI' dado entrada por inteiro . ou com parte della . c a outra 
parte de ~cncros ou mcrcatlo•·ias cru c houve r recebido sob qual
quct· titulo, se cobra1·á o imposto de ancora!!CII1 po r in teiro. 

A rt. 6H7. Em ncnuum caso se porlcrú have r da mesma embar
cação po1' cada viagem, a LiLulo de ancoragem, ma ior illlpOr
tancia do que a marcaà:~ pelo artigo Híi1. 

Art. 668. As cmbarca(·ocs das H<H;fles que carrc~arcm sobre 
o naYio brasileiro nucoragcm, ou quacsl)uc•· direitos ele porto 
maiores elo que pagão o~ seus proprioti navios, ficão :sujeitas nos 

lwrtos do luJpcr•o a m:us um tc•·~;o da an coragem acima csta
>c(çcid<l, c o Gove rno poderá aiuàa elevar csLc impo~to quando 

'6·13) i'[to lendo o art. 2G do Decrl'to n. o ;.'1r.S do l. o de :\!aio de 18:;8 
<lcrogado 11s Orrlcns n.o 190 ele ::::!J clr Maio, c u.n 3ll8 tl e 8 elo Novembro 
rle l!liiG, co nl inüa a não f\llbcr ús f'llJilare••r;tiO~ qu e roml nzcm colonos 
ou en ligrn ntes por conta do GOI'CI'n<'. ou n'6sociaçücs o 0111 proza •·ios o 
desconto elo imposto tle nncorngcm 1wla maneira csW IJclecitla, cxccp
tundas porém as sorieclades a que se ref<'J'<'m os Decretos n.o 537 rle L5 
de Nlaio de 18>0, c> n .o 2159 elo J.o de llaio riP 1Bú8, que stio n sociedade 
r·olonisadora de Hamburgo, que contrartou a fundaç;io de uma colonia 
ngricola em terrns da Pnnt·cza D. Frnoeiscn, na pro,riuria de Santa Ca
llinrina, c n ••ssociaçiio r:Pntral ct r·olonisaçiio, que contrnctou rom o 
Governo Im pE'Tin l u importação eror<'pçiio nn lmpcl·io ele 50,000 colonos. 

l~s t a ndo hoje ü cargo ela r\o mmisstJo elo rJllC trnln o rcrcriclo Decreto 
11.<• 21~8 a fl sca li sacno da iuJpoJ'Ln çlio ele '·ol onos o omigmntc~. clcsne
ccssa no é pura r.oncessflo li O aiJatuncnto da nncorngcrn cx •g•r-sc elos 
r·upines elas cmha •·rnçõcs c>m g<'ral toclos os documentos consignados 
no Decreto n. o 35G rlc 26 de Abril de 181-1. c na mcnciooaela O nlem de s 
de No,'embro ele 1S:;G; bastando a aprescntaçiio rlc um ccrlificado da 
clita commiss•io com todas ns ci •·cumstanrins inclispcnsavcis ao calculo 
ela rerltlCÇiio elo imposto . Portaria;\ cxlinctu Mesa <l o Consuludo da Côrte 
em 9 ele oulullro de 1860 . 

Veja-se o Aviso ao Prcsi elcnlc ele Santa Culllarinn em B lle Janeiro 
ele 1855 . 

Veja-se a Portaria da cxtincla l\Icsa do Consulado da Côrlc em 8 ele 
No,•embro dr 1856. 

Ycja.se a !'orlaria õi e:xlinr!a ~lesa elo ~onsulaclo clt~ Corte em o ele Ou
tubro de H!OO. 

Rccommenclon-sr a fiel ohsen·ancia ela Circtllar ele 2.1 ele ' OYCmbro 
rio IB:i9, a qua l cl Lcrminn que nrw scjflo closcmbm·açnlios os navios de 
em igrantes, sem que as eomm issõrs el e que trHt<t o art. 27 tio Decreto 
n.o 2l6B elo ].o de MAio elo 1858 Lonil tLO cloterminuclo as indagações e 
exames que lhes cumpre ruzer em taes navios. Circulnr c Aviso à Al
fandega da Corte em 6 ele Maio ele ISGl. {0 A viso rstl\ no Boi.) 

vrja-se o Aviso ao Minis lerio elos Estnmgeiros em 19 ele i'cverciro 
de 18Gl. (Doi.) , 

nesulta destas llisposicócs que su go:;ao elo abat imento da ancoragem 
as cmúm·cacões q1LB ilnp·orlarem colonos no nnperio po1· stta conta nos 
/.ermos dos .§§ 2 .", 3." e '!. o do a?'t, Gli'! ~o JWgtllamcnto, _o .nao as quo o 
(l:rerem por conta rlo Governo , Ot! a.ssocwcões e c11t1l?'C%a/I'!Os, sal ·vo.g as 
soc iedcuteg de q 1w f,ratão os citc1dus nec"retog n. os !í87 e 215n de 1850· e 
1858. Aviso uo i\linislcrio elo· Eslraugr.iros em 17 lie Ottl.ubro ele 18tH. 
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o accrescimo t•cferitlo w1o p:u•eça sulliciente para co ntr~tbalau ç~r 
a dill'erença i111posta por taes na \õcs sobre os navtos brast
lct i'OS (6~4) . 

Art. mm. Em todos os casos em que na cobrança tios direitos 
de ancora:rcm se suscitarem questõe obre o que st•ja lastro e 
sua qual iria 1., oh erva r-se-h a o tlispo·to no art igo -~J1S ~~ 1.0 c ~ - 0 

Ar t. 670. A arqueação das e mb;ncar·ões para o calcnlo do 
imposto de ancnrnge111 será fei ta pelo Stl!rco.11l!tra, u seus 
Ajuilan~es, nas n.eparLiç·ücs em que os houve r, ou pov outro 
qualquc l' Empregado que tenha as neccssarias habili Lações, ou 
pratica deste serviço . 

O Jli'OCc o de :mrucação será marcado em Instt·ucções esp~
ciaes do ~Iinistro ria Fazenda; em quanto, porém, estas nao 
forem publicadas obse rvar-se-hão as di posiç.ões do art. 47 
do RegulameHto de 211 ele 1\larço de 1833, e Instrucções de 15 
de Julh o tle 183\l ((Wi) . 

CAPITULO IX. 

DOS DlRIUTOS DE TllANSLAÇAO DO OOHINIO D.IS llniUA.llC.\ÇOES 
NAClON ,\llS, ll DAS ES'l'll.INGEUUS Q Ull I' ASSAO A N.\ClON,\1~$. 

Da meia si;:;a da venda de embarcações. 

Art. G7i. De toda a transfcrcncia de clominio ele embarcação, 
qualquer que S()ja a sua origem, nacionalidallc, deno minação, 
lotaçao, ou emprego, a rrcc:Hl:u·-se-ha o Imposto de õ 0 /o sobre 
o preço ela compra c venda (6'16). 

(6·1-1) Veja-se o im portante A viso ao MinisteTio elos E>trangeiros em 
21 de Julho de 1SG5, citada em a nota ao art. 663 § !J.u 

(G-15) Os arqueatlores maneia vão f,tzer ú sua custa a escala de metal de 
quo precisavüo . Portaria ú cxlincta 1\lcsa do Consulado da Cõrle em 13 
de Maio ele 1831. 

IIoje •isto não tem lugm·. Descia qtw a cm:zuaa.clio deve se1· faita J1Clo 
Stcreomctra, seus .ljttdanles, ou quaesqacr 01itros mnprcgados que 
tenhão as precisas habilif.acút•s, a acquisicdo dos neccssanos instru-
mentos corre por conta ela Fii.:rcnda. ' 

(6~6) As vendas <lc cmllarcaçõcs narionacs, quér esta passem a elo
minto nacional , quér a domínio estrangeiro, dentro ou rara do paiz, c 
ilS de embarcações estrangeiras, que pnss<io a outro dominio lambem 
estrangeiro, s<1o suj eitas no pRgnrnento ria meia sizn, ou 5 ofo, no lC'r; 
mos elos arts . 8•.1. e 86 do neg ulamonto rio 30 tio Maio ele ,l 89G, c elo Alvam 
de.20 de outnb1·o dG l 8Q2 art. •l.", .excnpto se as onti.Jnrcações es tran
geiras forem declara c.! as tnnavega1'e1s, ou vendirlns com !lcsL,uo n se re!H 
ilesmanchudas, porque neste ca o o imposto é de 15 ofo, como declaruo 
as Ordens de 30 lle Novembro llc 1843 c <le:lde Janeiro c.le 18·1~. Portana 
á extincta Mesa lio Consulado da Córle cml7 lie Outuhro ele 1836 . 

Das UtTCinataçõcs das cmbarcac.ões nacionacs apprchencticlas pagn-sc 
a meia ~iza. Ordem <I Thesoumria lia Bahia em l~ de Norcmhro 
de 185U . 



§ Uni co. Exceplurto-sc :ts trausJ'ercncias: 1.•, das c:uuias~ 
jangadas c Larcos de p esca ria , cmquantu appllcados a este 
Cllllll'ego; 2.•, dos esca lcres e OULI'::tS elllbarcnç.ões mJudas, que 
forem irni>OI'Ladas do estrangei ro, ou que, pcJ·tcncentlo a em
barcações estrangei ras, J'oJ·cm pol' qualquer motivo desligadas 
do seu serviço, e tiverem qualquer outra applicaçfto, as quaes, 
na l'órma do art. 511 ~ 6.•, .!leão sujeitas a direitos lle impor
tação; 3. 0 , das embarcações sahidas do estaleiro, que awda 
não tiverem feito viagem (art. \). • ela Lei n. u 586 de 6 de Se
tembro de 181>0); 4.•, das embarcações compradas por conta 
e para serviço do Estado (647). 

Art. 672. Quando a embarcação nacional fór rendida em 
pniz estrangeit·o, a meia siza SCI'Ú paga no Agente Consular 
DJ·asileiro ahi residente, c remellida por ellc ao Tbcsouro 
Nacieual (648) . , 

Nas Allandegas, e Mesas de Rendas havcra todo o Cttidado 
em examinar se a embarcação mudou de proprietario, e foi 
ou não pa ga a m eia siza em paiz esLrangeiJ·o, pnru que, no 
caso de o ter sido, o participe lo go ao Thesouro Nacional; e, 
110 caso contrario, não se II.Je dará desembaraço c passaporte 
sem que a saLisl'a~·a (649). 

Dando-se provimento a um recurso de D. ~faria Joaquina de Sú Ui
beiro, declarou-se que se devia cobrm· pela barca nacional camilla a 
slza correspondente á metade de seu valor dado no inventario do barão 
da Villa Nova do lllinho, e nao ao accrescido com o levantamento do 
fundo do mar, concerto e reconsLrucçilo da dita barca, etrecluados á 
custa da recorrente, e para que niio contribuio seu marido, que, aban
donando-a descle o princlp1o, clesistio de qualqLICr direito sobre a 
mesma barca. Aviso c\ Alfandegada Côrte em 29 de Julbo de 1861. (Do!.) 

Tendo já sido pagos os respectivos direitos pela com'ersão ele um 
navio estrangeiro a 11acional, se elle fôr tmnsfendo do domínio de um 
para o de outro individuo, os direitos a pagar são sómente os de 5°/o. 
Aviso á Alfandegada Côrte em 27 de Maio de 1864. (Diario o[Jicial n.• 134 
de 185-1.) 

Se o casco do navio fôr construido no paiz, devendo ser por isso con
siderado nacional, nos termos do Decreto n.o 526 de 28 de Julho de 1647, 
es tá sómonle sujeito aos direitos ele 5 •/o pela respectiva venda, con
forme o disposto no § 11 do art. 9.o da Lei n.o 1114 de 27 de Setembro de 
18GO. Portaria á Allilndega da Côrte em 28 de Maio de 1864. 

(647) A 1oclas as embarcações sal1idas dos estaleiros nacionaes, e quo 
ainda não Li verem feito viagem, qué1· sejJo construídas por conta de 
sul>ditos do Imperio, quér de estrangeiros, é applica,·el o disposto uo 
art. 9.u da Lei n.o 58G de 6 de Setembro de 1860. Porturia á extincta 1\Icsa 
do Consulado da Cclrle em 17 de Outubro ele 1856. 

As embareaçóes vemliLlas pela primeira vez, emflora tenhiio feito mais 
de uma viagem, súo isentas do imposto da transferencia. Circular de 16 
de Janeiro ae 186~. 

Veja-sa a Lei n.o 1114de 27 de Setembro de :8GO art.ll § 32, citada em 
a nota ao art. 674 paragrapho unico. 

(648) Deve-se pagar a meia .siza das vendas de embercações nacionaes 
errectuadas em pa1z estrange1ro com o Governo deste, sendo indispcn
savcl um agente do mesmo Governo para assignar ti respectiva escrip
tura, que pó ele ser lu vrada pelo Consul. 

O propncla!'IO. vendedor 6 sem)JJ'e responsave! pelo imposto, ficando
Ih~ salvo o dii'Cllo de. reclamar !J sua indemnizaçiio tlo GO\'erno estran
geii'O comprador. Av1so ao Muus!erio dos E»trangeiros em ao de Julho 
de 1853. 

(G._l!l) No a.clç de se pagar n siza sobre a venda de qualquer cmbar
cnçuo hrusJleJra que passe a ctominio de sul>clilo estrongeiro, clrve ser 
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Ar t. 673. São n ull os todos os contractos tlc translação do 
llotpinio de embarcações, se não constar dos cscri ptos ou 
Escripturas o r es \lecLivo pagam ento do imposto ele que trata 
o presen te Capitu o (AI v . ele 20 ele Outubro de 1812 §. 4.•) (ü!>ql..: 

Os Tabelliães que intervierem em taes contractos mcorrcrao 
nas penas do§ 8. 0 do Alvará de 3 de Junho de 1809, e as p:~t'Lcs 
contractantcs tl:lS do art. 12 da L!li n.• 939 de 26 de Setembro 
de :181)7. 

Secção~." 

Do imposto de 15 •fo das embarcações estrangeiras que passão 
a nacionaes. 

At· t. G7.1. Da embarcação estrangeira que passar a nacional 
se anecadará o imposto de 15 oto sobre seu valor declarado 
pelas partes, ou arbitrado1 quando fõr Yisivclmentc lcsiYa a 
declaração, na conformidaac do disposto nas Secções 10." c 11.a 
do Capitulo 2. •, Titulo 5.• deste Regulamento (651) . 

c~ssado o passaporte, e remellido á Secretaria da Presidencia da pro
vmcia, para dahi ser enviado ú Secretaria de Estado dos Negocias lia 
Marinha. Circular de 19 de A~osto de 1836. 

Veja-se o Av iso ao Consul Geral elo Brasi~ em Buenos Ayrcs em 21 liC 
FevereirCI ele 18GO . (,lmwxo.) 

Observou-se ao l\l inisterio da Marinha a conven iencia de restabele
cer-se a ~vratica de en tregar-se t• Estação Naval no porto de lllonlcvidéo 
as quantms que pelo Consulado do Brasil fossem arrecadadas ue vemlas 
<.lo embarcações nacionaes aJii clfectuadas, sacando-se por ellus sollrc 
a Contadoria de Marinha a favor do Thesouw. Al'iso em 8 ele Outubro 
de 1863. (Diario o{!tcial n.o ~3J llc 1863.) 

(650) As oscripturas ele vencia ue embarcações pagüo o sello propor-
ciona l. Ordem á Thesou rar i~l de S. Ped t·u em 7 ele Agosto ele 1857. . 

. Nuo ?endo as embarcaçoes bens de ratz, nflo é ti e rigor que u me• a 
s1za. SeJa paga nos lugares em que ellas estiverem, ou naquelle em que 
se t1ver e!Tectuado o contracto, se nenhum elos contractantes residir 110 
lugar da situação, como acontece com o pagamento da siza de bens de 
ratz. Aviso á D•rectoria Geral das llendas em 29 de Março de 1864. 
(Diario Ofltcial n.o 8.2 de 18&1.) 

(65 1) As embarcações es trangeiras que passarem o possuidores IJr·usi
len·os, elevem como tu~s ser consideradas uesde a uata llit escriptura uc 
compra. Portaria á exlincta Mesa do Consulado ela Çõrte em 21 ele Agosto 
ele 1843. 

As embarcações construi elas em pniz cstrangoiro, ainda que por ordem 
c conta ele cic!adiios brasileiros, devem pagar o imposto ele 15 •/o para se 
consrderarom brasileiras . Oi'tlem ú Thesouraria de S. Pedro em 31 ele 
Dezembro ele 1&16. 

As embarcações estrangei ras vendiclas ou arrematadas por innai'C
gu veis pagüo o imposto elo 15 •/n 

O apparelho, maça me, ferro, etc., não sendo vcndidosconj unct'!mcnle 
com o casco, mas em lotes c separadamente pagão direitos ele Impor
tação. Ortlens (2) á Tbesouraria do MaranhãÓ em 27 de Julho de 1852. 

Não ha di!ferença entre as formalidades com que elevem ser feitos os 
contractos de compra de navios estrangeiros em geral, e os ele navios 
pertençentcs a uma potencia uelligcrante. Aviso ao Ministeri o elos Es
trangen·os em 5 de Julho ele 18ú5. 
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§ Uni co. Exccptuão-sc os casos: 1. o, de ba1·cas de vapor 
des tinadas para o sm·viço das Cornp:mhias de navegação auto
l'iSadas por Lei, ainda que as diLas barcas sejão construídas 
em paiz estrangeiro, e venbão para o Imperio com tripolação 
e bandeira estrangeira (art 27 da Lei n.o 243 de 30 de Novembro 
de 18'í1); 2. 0 , de quaesquer embarcações por conta e para o 
serviço do Estado (652) . 

Art. 675. Nenhuma venda de embarcação estrangeil·a poderá 
ser feita nos portos do Imperio, pelo Capitão ott Colllm::m
dante dclla, ou por outra qualquer l1essoa de sua LJ'ipolação, 
por passageiro, ou 110r outro algum indtviduo nacional, ou estt·an
geiro, sem conhecimento e autorização expressa e por escripto 
do Consul da respectiva nação, Vice-Consul, ou Agente Consular 
que ~:esidir no lugar. 

Art. 676. Se no Iug:w em que se pretender f:ner a venda 
não houver Consul, Vice- Consul, ou Agente Consular, ella se 
não poderá e trcctnar sem autorização, por despacho, da Au
toridade civil do mesmo lug:ll'. 

Art. 677. A A.utoridade cLvil a qu.e se requerer a autorização 
]!ara a venda somente a concedera em alguns dos dous se-

Veja-se u Porlnria á extincta Mesa do Consulado clu COrte em 17 de 
Outubro de 1856, c:llada em a nota ao art. 671. 

Das arrematações das embarcações estrangeiras apprehenctidas pa!l'a
se o imposto de 15 "/o. Ordem á Tbesouraria ela Bahia em 1.2 de l'\o
vembro do IB;;ü 

Sendo os dit'eitos de impor! ação dos barros c vasos miudos de natmeza 
diversa cio intposto sobre a compm o veneln dos mesmos ,·asos, devem
se cobTnr aquellcs o estes, con l'or tuo os tu.:tos pralieuclos qnc os tomem 
exigi,·eis. On.lent ft Thesoururia do S. Pedro em 8 ele J<Jll CII'O !lo lSõB. 

A vencia em leilão do cus~o de uma omiJarcaçüo inccmliada p11ga o 
imposto etc 1.1 "/o. Ordem á Thesouraria da Baltia em 20 ele Janeiro 
de 1859. 

Veja-se o Aviso á camara rJos Deputados em 19 de Maio de IBGt, se
~uido da Resolução de Consulta do Conselho de Estado de 20, o Portaria 
a extincta Mesa do Consulado du Côrte em 23 CIP. J anoiro tio 1855. ( An-
-nexos.} . 

(G52Í S<iO isentos do imposto de 15 "/o os vapores comprados pela 
Companhia de naveguçiio c commercio do Amazonas, qualquer que seja 
o lugar de sua coustrucçúo. Portaria ú cxtincta Mesa elo consulado dn 
Corte em 5lle Abril rle 1836. 

Tiverão isenção do imposto de 15 ofo as barcas compradas pela r.om
panhia de navegação na bahin do nio ele Janeiro c Nietheroy, seja crua! 
fôr o lugar ele sua construcçno. Estatutos approvmlos por Decreto 
11.o ~218·1 etc 5 ~eJunho de 1858 art., no. . 

O Governo 101 uutonsaclo n all'tVI!\1' elo pagamento do nnposto Lle 5 "/o 
ou meia siza pela compra Llc trcs vapores (t Companhia Jacuhy, na pro
víncia de S. Pedro; estendendo-se a isenção ás compras que por espaço 
de dez annos flzer a mesma Companhta de barcos de vapor, que se 
destinarem, e elfcclivamente se empregarem na navegaçuo nuvial da 
uitn província. Lei n.o lll •llle 27 de Setembro de 1860 art. li § 32. 

Negou-se isenção dos direitos do 15 "lo para o vapor Proteccão, cons
truido na Ingtoterra, para ser empregado nos reboques dá barru elo 
Rio Grande. Portarin a oxtintt.a Mesa do Consulado di.\.., Côrto em 20 tle 
Agosto de 1860. (Boi.) 

São livres dos direitos ele 15 nJo as barcas de vapor destinadas ao ser
viço das companhias de navegaçflo exi~!entes no Imperio c autorizadas 
por lei, aincla que as ditas l}arcas S~Jao constrmdas .em patz estran
geiro, e venbão para o Brasil com tnpolaçdo c bancletra estrangeiras. 
Lei n. 0 2<13 do ao de Novembro do 1811 art. 27. 

Eslct ctisposicao com.p1·ehendeu as barcas jrí mandndas vi1· pela com
?Jrnthia do Itiii JJocc. u ·i a ct~·ligo ci/(lcl OS . 
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guiutes casos: 1.•, lle se lhe apresentar procuração, ou o.rdcnn 
do pt·oprieturio, com poderes especiaes e de tal sorte authen
ticada, que não admitta ' duvida; 2.•, de ter o Capitão ou Com
mandante justificado perante clla, plena e concludentemente, 
a innave[àb ilidade da embarcação que intentar vender. 

Art. 67~:~. A autorização do Consul, ou o despaclto da Auto
ridade civil para se podet· ell'cctuar a venda, será apresentada 
na Repartição Fiscal em que se dever fazer o pagamento dos. 
respectivos dirdtos, o qual se averbará no mesmo pat~cl 'da 
a.uLorização, ou dcspacl!O; e sem que se apresente a Escnptura 
da compra com o preenchimento de todas as refet·idas forma
lidades, se não poderá a cm:barcação matrieulat· como nacional, 
quando o compt·ador fõr brasileiro, nem se admiLtirá a dcs
pacllO de sabida em nome do novo comp1·ador, se fõr estran
geit·o . 

Art. 679. Nenh·um Tabcllião l~vrará escriptura de contracto 
de compra e venda de embarcações estrangeiras sem a prece· 
dencia das formalidades reqneridas pelos ar ti gos antecedentes,. 
sob J}Cna de uma multa de i00$000 até 3008000, além de quacs
quer outras em que tiver incorrido, na fól'lna da legislação 
em vigor. 

§ Unico. Na transferencia de embarcação estrangeira que 
pa sar a propriedade nacional, que se elfectuar em paiz estran
geiro, observar-se-ha o disposto no art. 672. 

Secção a.a 

D:isposições connmms aos impostos sobt·c a trq,ns.lação do domín-io· 
~as et~bwrcações ?Utcionàes ventJ,idq,s, c cst·rangcira~ que passãô 
a nacwnaes. 

Art. 680. No c:1so" de permuta, o imposto recahirá sobre o 
preço ele cada um a embarcação em separado (61l3). 

Art. 68L A emJJarcação nac iona l , ou es trangcit·a ou seu 
casco, condemnada por innavcgavel, ou reputada co!no inuti
lisad~, c vendida com todas as suas pertenças, ou sem ellas, 
por. JUJ!.l9 ou ~m lotes, ainda que seja para set· desmanchada,. 
esta SUJ_ena ao 1m posto de ctne tratão as Secções J?l'ecedentcs. 

§ Vntco. !>-.5 embarcações estrangeiras em 1guaes circums
tanctas umcamcnte ficaráõ sujeitas a direitos <le consumo 
quando antes de sua venda forem elfecLil'amente clesm:.mchadas, 
e as suas partes, per-tenças, OtL material vendido por junto, ou 
em lotes (65.1) • 

. (653) Esta disposição é applicavel ás v e·rmutas de embar.caçiles !la 
ctonaes por es/ll·angewas. Ctrcula?· de 6 ~e Abril de r8•1S (por ctectucçuo) 

.·d {6S4) Dedu::-se deste a1·tigo, combinado co m a disposwão da circtt.lar 
e ao de Novembro de 18-13, qtte para qtte a cmbm·cacão ~trangetra, 

. esteJa qtt nãq co~demnada, fiq"e'unicanumte sttjeita !J-"direttos de con
sumo, e ncc.essano que antes àe sua venda seja effectwamente desman
chadla. e as suâs partes, pertenças, ott mater(.al vendido pQr j'nnto Olf· 
em Ol·es. · · · 
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CArJTULO X . 

DOS EliiOLUMEiSTOS . 

Art. 682. Nas Alfandegas, e Mesas de Rendas se observará , 
na parte que fôr apP.liCavel., a Tabella dos emolumentos que 
reger na Secretaria ae Estauo dos Negocios da Fazenda, em 
toilos os aetos, termos, contractos~ títulos, certidões, c mais 
papeis que se processarem ou expedirem pelas dift'e rentcs Sec
ções e mais Estações Fiscaes que llics pertencerem ou forem 
subordinadas (61SIS). 

§ 1.o Do feitio de cada titulo de Despachante, Ajudante de 
Despachante, e de Caixeiro Despachante levar-se-ha unica
mente 48000. 

§ 2. 0 Quando as partes pedirem certidão que se tenha de 
extrahir, ou para a qual se tenha ele consultar mais de um 
livro ou documento, levar-sc-ha busca _por todos os linos ou 
documentos distinctos, embora a certidao haja sido pedida no 
mrasmo requerimento (656). 

§' 3.0 Não se passará certidão em requerimento que não es
teja datado e assignado pela parte; c quando esta, depois de 
passada nquclla, recusa1· paga i-a , serão rem e ttidos, tanto a CCI'
tidão como o I'equerimento que a pedira, á Dii'Cctoria do 
Contencioso na Côrte, e ás Thesourarias nas Pro·vincias, para 
por intermedio do Juizo dos Feitos da Fazenda cobrai-a exe
c utivamente. 

Art. 683 . • Os emolumentos J)Or actos praticados pelas Alf'!1n
degas ou Mesas de Rendas; nos pontos, ou dist•·ictos onde 
não houver Capitão do Pol'to, ou seu Delegado, serão cobrados 
na fórma da Ta bel la annexa ao Regulamento n . o ~~7 de 19 de 
l\hlio de 18~6, e farão parte da R eceita do Estado . 

• 

(655) Os emolumentos ?'egulão-se pela rabella annc:ca ao Dect·eta 
n.o 248 de J9 de Abri l de 18-1•1, C01'1'igida pela Circttlar de 17 de ne
;;cmbl'O de 1860 . _(Legislação ann_eza ao. Regulamento das A 1/'andcgas .) 

Esta Tnhell11 moo tem upphcacuo ás licenças conced ollas pelos P•·csi
rlcntes de província, c expelliclas pelas res pectivas Secretarias. Ordem 
á Thesournria do R i o Grande do Norte em 31 de Dezembro el e 1802. 

Niio pagao emolumentos as certidões que os Empregn\los aprescntiio 
para rcce!Jerem a porcentagem da arrecadação . Circulur ele 31 do De
zembro etc 1862. 

Veja-se a nota no arl. 50·1 n. o 8. 

(65G) As buscas devorúõ cobrar-se de rada livro ou documento clis
l.incto, nincln Qtle scjüo pcdiclus por certidão no mesmo requerimen to. 
Circulur ll e 22 ele Novomli r0 de 1837. 

Sendo og li vros mencionados na Circular supTa os que têm clcnomi
nnçHo clistincta, o nao os quo contém objectos ela' mesma nuturczn, em
hora sej{oo o elites lii'Tos clivididos em volumes, só deve cobrar-se mais 
de uma busca se por YentuTo dous ou ma i individuas pedirem certidão 
rm um requerimento ele um mesmo objerto, ou se um só requerer ccr
tirlúo tlc ohjcrtos clifTerontes, como, por exemplo, de faltas que co m
mett.eu como Emprega elo Publi co, c ele recebimen to no seus vencimentos, 
porque os livros rios pont os siio cli versos cln s fe lh as rl o pa~;ramrnlo . 
C ir~u lar de n ele Abril rio 1863. 



CArtTULO XI. 

D.\S liULTAS (657 ). 

Art. 684. A's Alf'andegas, c l\Icsas de Rendas compete a arre
e:ulação elas multas impostas por inf'raeção (lO presente, c dos 
Regulamentos das ancot·:Hlouros e docas. 

§ 1.0 A sua arrecadação terá lugar desde o momento em 
que as decisões administrativas que as decretarem se tornarem 
irrevogaveis. 

§ 2.0 Aos Empregados que verificarem a infracção e derem 
della parte, ou detiverem o infractor que ~tncontrarem ~m 
lltlgr::mte delicto, serão adjudicados dons terços da respect1va 
multa (658). 

~ 3.0 Se heuvet· denunciante, observar- se-ha o disposto no 
art. 758. 

Art. 685. Além das multas de que trata o art. 684, a!'l'e
cadar-se-ha na Alfandega e Mesa de Rendas: 1.0 , as que for·em 
impostas em virtucle do Regulamento approvado pelo Decreto 
n.u 2168 do 1.o de Maio de 1858; 2. 0 Q producto das mullas 
que forem im110stas por infracção do Regulamento n.~ '~47 de 
19 de Maio de 1846, nos portos ontlc não houver Capttao do 
l'orto, ou seu llelegado (659). . 

§ Uni co. O producto das multas impostas em '' ir~ude d0 _CI
tado Decreto n.o 2168 do 1.o de l\Iaio de 1858, sera recebido 
e . escri1>turado como em deposito, para ter o destino que lhe 
ela o art.. 45 . do referido Regulamento. 

Art. 686. Na liquidação e cobrança das multas a cargo das 
Alfandegas, e Mesas de Renrlas, e na execução das decisões 
aªministt·ativas que as impozerem, observar-se-hão as disposi
ç.oes do Cap. 3.0 do Tit. 8.o 

§ Unico. _As embarcações c mercadorias que na fórma _do 
a~t. lí29 estiverem !Jypothecadas ao seu pagamento e soluçao, 
nao poderão obter d-esembaraço c ter sahida sem que este in
tegt·almentc se rcali7.c. 

Ar.t. 1>87. Em todos os casos de contrabando e apprehensão, 
pt·evtstes neste Regulamento, os donos elas 'mercadorias, seus 
conductor~s c pessoas que as escoltarem são solidariamente 
responsave1s 11elas multas que lhes forem impostas (660). 

(657) As penas comminadas pela legislação em vigor nos casos de 
fnls1dade, resistencia, e outros crimes não isentão os infractores das 
penas e multas impostas nos Regulamentos llseaes. Decreto n.• 3217 de 
Jl de Dezembro de L8G3 art. 46. 

(658) Vcj11-sc a Ordem á Thcsouraria elo 1\Iaranhfio em 18 de Junho do 
1863; mencionacln em a nota ao art. 751 . 

. (659). uavendo PO!'ém, Capitania do Po1·to, não se deve a Al(O?ldega 
!llYCrtr nas mn!tas Impostas por esta, como fica dito em a nota ao art. 
oO·J n..o !J. 

(~GO) Veja -se o Decreto n.o 3217 ele 31 do Dezembro tlc 1863 art. 48. 
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CAPITULO XII. 

DOS DEI'OSlTOS VENCIDOS, OU PRESCRIPTOS. 

Art. 688. os. dcpositos c cauções feitos~ nas Alfandegas, OU' 
!l:[csas de RelHlas, ,que se vencerem, o.u presct·everem rarao !}:ll'·tc· 
da renda do Estado a cargo das mesmas. ReparLi!,'ões: 

Art. 68!1. Prescreve no fim de cinco annos, contados da data. 
da entrada nos cofres da Alfandega, ou l\Iesa de Rendas, o tn·o
ducto em cleposito das arrematações, ou vcndns em leilão das 
mcrcadol'ias, que !)a f'órma (!O IH'CScnte Regulamento forem 
por qualquer facto ou razão postas a consumo, ou por outro 
qualquer ~iLulo an·cm::Ha!las (66~.). 

Art. 6\10. As d:iS!10siçõcs do art. 6BS'comprehendem: 
1." O produ c to da importancia dos valores de qualquer na

turc:r.a, c letras em calu.;ão de dit•citos de consumo nos despa
chos de reexportação, que forem vendidos ou apurados na fórma: 
do art. 616. 

2.u Quacsquea· outros valores, ou títulos em caução, cujo• 
tempo estiver vcnddo. 

CAPITULO XIII. 

DA AR~UZENAGEAl. 

Art. 691. Neuhum gencro ou merca<loria, cntl'ado, recolhido' 
ou depositado nos armazcns pertencentes ás All'andegas, ou 
.Mesas de Rendas, ou mantido, custeallo por sua conta, e sob a 
sua administração, qualquer que seja sua procedencia, ou Qrigem,, 
será isento da armazenagem, á cxcepção dos seguintes (662) :. 

(6G1) Veja-se a nota ao art. 75G parngrapho unico·. 

(G62) Mandou-se coi.Jrar armazenagem do valor real dos objectos cons
tantes de um carregamento falsificmlo vindo de Lisboa . Aviso á Alfan
dcga da C'ôrte em 10 de Abri.l de 18GO. 

Deve-se cobraT urmazonagem dos generos estrangeiros imiJOTtaclos 
com carta de guia. Aviso uo Conselheiro Galvúo, em commiS~iio na 
Alfundega ele .Pernamlmco, em 17 de F.evereiro de 1862. (Boi.) 

A armazenagem em dobro a que súo sujeitas as mercadorias que esti
verem nas condições do art. .mo, nenhuma relaçiio essencial tem com o 
armazem especial, em q_ue, segundo o S 3. 0 do citado artigo, devem ser 
recolhidflS us ~erca.tLonus e vo.lumes .ele q_u~ ene tral~ : u s~a raziio 
justificativa esta nu mobservanct!l da c!Ispostçao do ref~ndo arttgo, que 
o nogulnmento pune por esse meto. A armazenagem simples nllo voct,e 
deixar ele ser devida em todo o caso pela guarda e deposito da's merca
dorias e volumes nos armazens nacionaes. Aviso á Alfnnpega da Côrte 
em o x.o de Junho de 1863, citado em a nota ao art. 210 S a.o 

Vej:~-se o Decreto n.o 3~17 de 31 de Dezembro de 1863 art. a. o§ 4,o 
sao sujeitas a ar!llazenagem, desçle !l data da respecliva descarga, as 

mercadorias que, JrÍ tendo pago dJrCitos de consumo, forem reexpor
tadas para dentro da mesma província. Ordem á Thesouraria de Santa 
çatllnnna em 11 ele Fevereiro de 1864. (Diwrio O(fi.cial n.o 48 de 1864.) 

J>ngüo armazenagem, quando çtçsembnrcndos 1:J recolhidos aos arma
zena flscaes, os gcncros de proclucçüo e manufactura da 1\epublica do 
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. Lo Os que gozrío de franqu·i.a de direitos em virtu(\c do arL.1íi2, 
§§ 7.0 , S.o C 10 (663). · . 

2.• Os inwort:ulos por cont-a do GovcruG, de qualquer Adnll
nistração Geral ou P•·ovincial, para serviço publico, ou Jl<?r 
-conta de Estabelecimentos l'ulllicos, que gozarem de franquia 
de direitos (66~). 

3.• Os apprehendidos, no caso de ser :adjudicado aos apprc
Jiensores o seu protlucto (665). 

q,u Os sobresalentes dos navios, até sc!s mel-es de esta(\~ ou 
·de d~pesilo, vencidas os quaes se observara o disposto nos art1gos 
segu111tes. 
. Art. 692. A armazenagem será calculada c ~obrada ~~bre a 
llllJlOrtancia elos di1·eitos. de consumo a que l_orem SUJeitas as 
mercadorias depositad:as, obsenando-se as seguintes regras: 

1." Conceder-se-lia: ás mercadorias contempladas na Tabella 
n.•. 7, trinta dias, e ás demais, sessenta de estada livre, cont:.Hlos 
da data ~la sua descar"'a. 

2." Venci!lo o .prazo de estada livre, c permauecendo as mer
cadorias em !let)QSito, a armazenagem será calculada e cobrada 
por cada mez, coosidcrando-se vencido o mcz no dia em t[ue 
elle principiar, até a data do despacho, do modo seguinte: 
Da data da descarga at~ 6 mezes na razão de 1 °/o 

Da mesma data até um anno 1 ·112 "lo 
, » , >> 1ts mezes 2 •lo 
» >> >l >> 18 " 2 1/2 °lo 
» » )) ll 21 ll 3 °/o 
, ,, ,, , 2 anuos 3 112 "/o 

ror todo o tempo excedente a 2 annos 4 "lo (666). 

Pl'rú. A viso ao Presidente do .Amazonas em 10 de Janeiro de 1SG5. (niario 
of{ir.i<tlu.o 15 de 18G5). 

E' deviua a arn:azenagem, se a parte se aproveitar espontaneamente 
da permiss;·,o concedida pelo art. 559 § G.• A viso ú Alfumlega da Cõrte 
em 16 de 1\lnio lle 1865. (Diario 0(/i.cial n.o 1.27 de 18()5.) 

(G63) A isencâo de que trata o A•viso ao Mi'll ·isterio dos Est.?·angci·ros 
em 27 de l'evcl·cü·o de 1861 , citado em a nota a.o a1·t. 512 § 10 com.pre
hcndc t-am/Jem a arma.::enagem como ah-i tf expresso e1n contrm·io do 
q11e sbe achava estabelecido 71elo A t>iso <Í A lfandega íta C01·te em '27 de 
Ollt!' ro de 1860, menc-ionado na dita nota. 

Suo s~mente isentos ela armazenagem os gcneros e mercadorias ele 
~rue t~a~uo os§§ Lo, 2.o, a. o e 4.• tlo art. 691 do Regulamento. Circular 
.tos ~Itmstertos em 13 de Janeiro de 1862. 

Veja-se a Circular de 27 ele Janeiro de 1863 constante da nota ao art. 
G02 regrn 2.l\ ' 
~uanto _ú isenção da arll)-a.zenagem 1J01' mero contracto com o Go

vel no, Vlj}a-se o que fica dtto em a notu ao m·t. U25 §a. o exccpcào o. a 
soó

1
re os direitos de ea;pediente, na pa1·te em que tem t•e(érencia·á cir

cu ar aos JEinisterios de 13 de Jane-tro de 1862, acima citacla. 

(66-1) Veja-se a nota ao paragrapho anterior. 

(~05) _Se a upprehensao ror revogada ou condcmnada, nilo elevem cle
go•s d1sso os objcctos ser considerados como a1Jprehoncliclos pum o 
~mele exigir-seu armazenagem~ Aviso á Alfandegn ela COrte em 19 de 
lato. de 1865. lDiario O{ficia~ n.o 147 de 1865.) 
Veja-se o Av•so á Alfandega tla Cõrte em •1 de Novembro ele IBM. (J.n

ne!Lo.J 

(666) Veja-se a Tabelln annexa para se calcular a armazenagem. 
O valor das mercadorias ou generos para o calculo da armaze

llilgem cleyc calculnr-se pelos clireitos ele consumo, 0\1 scjn segundo as 
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~ 1. 0 E xce1>tnão-se desta re~ra as pcdL;!\s c metacs pt·eciosos 
em br·uto, liat'J'!l, pó, ou pinna, preparados, em obra, ou em 
moeda, cuja armazenagem, YeucuJos os primeiros doze dias, 
contados lia data de sua descarga, que se concederão livres, 
será cobrada na razão de 1 "lo do seu valor por cada mez de 
estada. 

§ 2. 0 As mercadot·ias c objcctos que gozão de f1·:tnqoia llc 
direitOS, 1111e não CStiVCl'Cill COIIlprehcndiil.o:; nas diSI>OSiÇÕCS dO 
art. H\l1, os quacs ficaráõ sujeitos á a•·mazenagem llesdc a data 
de sua descarga, ou deposito (667). 

1axas t'speciacs ela Tarifa, O!l conforme a razão elos lli.rcitos, se courados 
a á vg.lorcm. ~ CH'cumstancm de S!JL'Olll algumas mercadorias . por coli
t•cssues espec1aes em nrtuclc de leJ ou co ntracto •se ntas de ciJrcitos de 
consumo, nflo moúiflca a imposiç1io sohre ellas clccrotacla na Tarifa . São 
meras exccpçõcs feitas por utilidade tJUIJiica, que nao iollrmi•o, c menos 
exti nguem us taxas ou direitos úe que sito passivcis na importação em 
geral. · 

A tloutrina do art. ~.o elas Tnstrucções tlc ú de Outubro de 18ú9, além 
disso, reproduzida em suiJstaocin no presente artigo tio Regulamento, é 
bem clara e precisa, e comquanlo não fosse textualmente consignada 
no mesmo negulameoto, Lambem n i•o foi contrnriada, c portanto sub
siste como meio pratico ele executar-se o disposto no Decreto ele ~H de 
Setembro de 1859. Circular ele 21 de Janeiro de 1863. 

A armazenagem llcvc ser paga niio só mente até a data .do n.ota para o 
des pacho, como iltó a do pagamento elo mesmo dcs pnuho, c sahirla 
utrcwth·a da mcrcau oria, salvo, por6m. quando a clcmOI'Il ror ca usatla 
)Jela Ucparl.içüo. O•·dcm 1'1 Th csou l'llria do Parit em 11 rle Junho ele 1863. 
Ou por qualf[tlOr c.ircumstnn cia indcpcudcntc ela vontnrlc ela parte. Av iso 
{• Alfandegu da Curte em 10 ele Maio do ISG~ . fDiario Ofl•cial n.o 1.17 
de IBG5.) 

o § 1.0 (regra J.a) elo art. G92, no cooccclcr, conforme n nntur!'za 
elas merendarias, trinta ou secisenta clias de estada livre, contados da 
data da descarga, se re fere a prazos de dias , e conscs:uintcmcnte cleYem 
~cr computados na Jómtn da Onlcnaçito Livro 3.o Ttl.. 13, Ordem el e 1•t 
de Setembro de 18.11 c outras, nüo se contando o clia ela cluta ela eles
carga. 

O§ 2.o (regra 2.•), sobre o calcu lo ela armazenagem, se refere a prazos 
ele nwzes c annos, a coutar da data tia de~carga, c conseguintemcntc 
tac'l prazos! scgunrlo n computação geralmente usada c adoptada, elevem 
findar em r ia que tenha nos respectivos mezes o mesmo numero do dia 
da sua data. 

As palavras-vencido o mcz no clia em que clle principiar- tom por 
fim não determinar u maneira de computar-se o prazo dos mezes c 
andos, mas a época em que se eleve em cada mez reputar vencida a 
a rmazenagem. Circulm· c Ordem á Thesouraria clu llahia em 20 ele ou
tuhro ele 1863. 

veja-se o Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de 1863, art. G2 c seus 
pnragraphos. . 

A armazenagem é uma contrib}liÇfiO voluntarm, por clepeneler a con 
tinuaçi.io ela estada elas morcallorHIS nos annazcns c dcpos•tos ela Alfun
clcga a lém elos prazos livres, unicamente do interesse c deliberaçao elos 
respectivos donos (l CÇ>nslgp.atarios. Aviso ü Alfanllega cln Côrtc em 10 
de Maio de 1865. (Dwno Offic,al n.o 147 elo 1865.) 

(GG7) Pagúo armazenagem os gcneros nacionaes navegados de umns 
para outras provincios, .o esq e o dia da descarga ou deposito, tio mesmo 
1110110 que os estrunge1ros Já despa<:hados para consumo. c na vegaclos 
com earta de guia. Circular ele 4 de Agosto de 1865. (Diario OfTI,cial 
n.o 191 rle 1BG5). . 

Süo sujeitos (t nrmazonngcm os ObJectos ejjle, na fórma elo art. 512 
§ 33 tem isençroo ele clireifos el e consumo. A1•iso á Atrnnclegn lia Côrtc 
e111 30 úc Sotem llro tle 181õ4. ( ,wne:vn. ) 



~ 3.o A :11'11l::t7.enng-cm das mcrcndorias recolhidas em entre
postos publicos ser!, rcguladn por 'fabel la especial , na fórma 
do ar L. 276 (663) . 

§ 4. 0 A armazenagem da poh'orn, armamento e muniÇ,õcs 1lc 
~UCI'I'a será cobratla na razão de 1 1 ; ~ 0 /o da im[JOrLnucia dos 
direitos, por c~ula mcz de estadn, desde o momento de sua 
entrada até dou annos, e por todo o tempo qnc exceder deste 
prnr.o nn I'!W.âO de {j 0/o (U(il}). 

AI·L. 693. no carregamento, sobresalcrHcs c objcctos perten
centes ao cquipalllenLo e se1·viço dos navios arribados serú co
lmula a armazenagem na razão de 80 réis }JOL' lonclatla de 
agua, conlanclo-sc desde o dia em que pi'incipiar a descarga 
pam os dcpositos da Alfantlega, ou illesn de Rcntlas até o em 
que cfi'ecLivamcnte fôi' conclu i(la. A :li'lllazcnagem, 11o~·ém, col:
reSJJOIHlcnl.c aos tlias de descarga c rccmbnrque tcra o abaLL
mcnto de tíO o/o. 

Art. 6\H-. Da data do pagamento do despacho até a snhida 
da 111CJ'C:1dorin, caso esta se 1lemorc nos armazcns, ou dcpo
sitos po~· mero. interesse, negligencia ou culpa do seu dono) 
ou constgnatarto, ou de seu pt·epo to, a armazenagem scra 
cobracla na razão de 4 °/0 , calculados sobre a importaucia dos 
dir·citos respectivos; se a demora fõr além de 8 dias, pelo tempo 
que est:l durar (670) . 

No caso, porém, tlc se r 3 demora, 3 juizo elo respectivo Chefe 
da B.epartiçao, devida a embaraços rcsulLnntes da allluencia do 
sct·viço da 1\epartição, on de falta ou negligencia dos Empre
gados, ou independentes de facto, ou vontaile do Despnchnnte, 
não terá lugar cobranç:1 alguma Llc armazenagem correspon
dente ao tempo da demora (6i1) . 

Art. 695. Os geucros ou mcrcaclorias estrangeiros <lespachndos 
a bordo, ou sobr·c agua, que, a requerimento da parte, e por 
consentimento do Chefe da Repartição, tiverem de transitar, 
ou sal!it· pelos ni·mazcns. depositos, ou portas das Alfandcga , 
ou i\lcsas ele Rendas, e alu se demorarem por mais de trcs 
dias, pagnráõ, como multa, a a1·mazenagcm na razão de 'i 0 /o, 
de conformidade com o artigo antecedente . 

. (668) A armazenagem elos cascos com aguardente recolhidos ao tra
Piche da Ordem deve ser segundo as cnnadas, na raziio de ::!8100 por 
lBu. Portaria á Alfundega da Côt•te em E! ele Outubro Llc 1861. 

(OGO) A hypothcsc do § -t.o rlo art. 6D2 nüo é tl c isençüo, c sim do re
curso, em que deve haver decisüo escriptu. Aviso ú. Allandega oa Côrlo 
em 26 de Janeiro de 1860. (llol.) 

(6701 O prazo ele oito dias a que se referem o arl. G9-1 do Regulamento. 
c 62 do Decreto de 31 de Dezembro de 1863 é de dias uteis: a armaze
nagem de que se trata deve ser calculada por mez, c só mente Llo que se 
vencer pelo tempo da demora, além dos otlo dias . 

A dispensa da armazenagem por causa justincacla só é da de ·1 °/o, o 
nu o da unnazonagcm simples, vis lo que o art. on1 elo Regulamento, e. Gil 
tJo Decreto cleterminuclumcntc se referem áquella, e. n~o a esl.a.l AY tS

8
0
3 a Alfandcga ela Cõrte em 31 ue Março de l8G1. (Dutno officw 11 • 

0 

de 18Gt. 

. (671) Veja-se a Ordem á Thesouraria rio Pará em 17 de Junho de 1863, 
Cilada em u nota ao art. JJD2 pHrlc ~-" . . 

Ol'(_lem n TltesouraTia tio ;oyraranltfto om 1 de .Agosto ele 1865. (D(CII'!O 
Off!.CICI( n. o 101 do li'!!ir>.) 

3~ 
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C.\l'ITULO XIV. 

DO EXPEDIENTE D.\ CAPA'UZI.l.. 

A1·t. ()!)6. Nas Alfandcgas, c Mesas de Rendas, cohrar-se-Tra,. 
a titulo de CXIlC(licntc !la Capai azia, c como rctril>nição do 
serviço do matc1·ial c pessoal da mesma Capatar.ia, quarenta: 
réi~ por c:~lla volume cujo l1cso não exccdCI' de cinco anobas, 
c nntc t'CIS por cada an·o l:J llc todo c qualquer volume cujO' 
flCSO fór maior de cinco arrobas (672). 

Esta tlísposição não comprchcntlc os scrvir;os 11restados nos· 
entrepostos, a cnjo l'Cspcilo se observará o que se aclw mar caclo 
no arL. 276. 

~ Unico. O expediente da Capatazia será calcula<lo, na nota 
do I'Cspectivo despacl.Jo, na fónna por que se pratica para a 
armazenagem .• _9u e~u. SPparado, se ?quclle já estiver concl~iido. 

Art. 697. F1cao SUJeJias ao expcd1entc da Capalazia, na forma 
tlo a1·tigo antecedeu te : t. o as mc1·c:Hlorias estra11gciras, tlcspa
ciladas ·para consumo, que se embarcarem nas pontes c caes 
dn Alfandega, ou 1\lesa tle ncudas, ou de armazens c ucposiLos· 
c~ temos mantidos á ensta c po1· conta da Fazenda Publica; 2.0 

Lodos os volumes uc gcncros de p1·oclncção c manufaclurn tio 
paiz, que dcscarregat·cm. ou embarcarem nas referidas pontes 
c caos; 3. 0 rrualcruer serviÇO ou trabalho, a que :1 Capatazia não 
cstcjn obrig:ula, ou que for feito a pedido, ou a rcqucrintento 
da pa1'Lc, ou o dever ser por cotJLa desta e á sua custa, na: 
fórma tlo JH'Csontc Regulamento (673)·. 

C.\.l'ITULO X\r. 

D.I.S CON'fRIDUIÇÕES PAliA AS CAS,\S DE CAiliDADll. 

Al'L 698. Na cillalle tlo Rio <le Janeiro, as contribuições crne 
se de,·em arrecadar para a Santa Casa tla .i\Iiscricordia, de cacla 

(r.72) Dore-se cobrar o expediente ela Capatazia pelos produrlos do 
paiz que, doposilatlos em armazens partiCulares, tiverem de rlescm~ 
hnrl'nr na ponte on lup;ar.de3tinaclo para o emharquc, a fim de ahi sm·em 
exuminauos c confcntlos, na rórmu do art. G12 § 10; fazendo-se <lcnlro 
da ponte torlo o seniço lin !lescnrga e reembarque pelo pessoal da t:a
patazia, sem que pelo facto elo mesmo reembarque! se fôr em aeto con~ 
tinuo, se lonhu de cobrar outra voz aquellc impos o. Ordem<\ Thcsou.
roriu do Pará em 2!l de Selornbro de 186·1. 

(673) Não pagão ~xpc~lienlc ,ra Capalazia os gencros despachados para 
cxporlaçfw, quanrlo nao embanactos em pontes ou armazcns que não 
for<'m custcarfos pela Alfanucga. Ordem á 'l'hesoururia do Parana cru 27 
de ~Iarco de 1865. (Diario Ofl!cial n.o 83 de 1865.) 

Pngão oxpeclicnte da Caputazm os generos rlc prodncçüo o manufa c
lu l da nu!mblica do Portl, qua ndo clcsomburcttdos o rceolhitlos n08' 
armnzons f scnes. Aviso no l'l'OSÍ!Ieutc elo Arna:tOJH\S em lO de J<moiJ:O· ao 18ü5. (Diario o{flcint n,o 15 do 18G5.) 
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vez que as cmb:trcações nacionacs c cstr:mgciras saltircm, é a 
seguinte: 
De cada pessoa de equipagem das emharcaçõcs qnc 

navegão bana fóra, para os portos do :.uunicipio 
c Província do B.io de Janeiro.......... . ... . ... 200 réis. 

Idem, itlom das embarcações que navcgão para os 
outros portos do Imperio, ou ele longo curso . . 640 réis . 

De cada galera, ou barcn, [le io casco.. . .. . . . . . . . . GHOOO réis. 
De .cada brig~c1 brigue-:barca, bcrgautim, patacho, 

luate1 ou tl.lluabote, tdem . .. • . . .. . . . .. . .. . .. . . . 48000 réis. 
De caua sumaca ............... . ........ , . . . .. . .. . 2Si560 réis. 
De cada lancha, idem............................. 1$290 réis . 

Art. 699. Nos outros portos do Imperio se arrecadará esta, 
e11 ou tra coutribuiç<'io que estiver em uso, ou qualtruer que o 
Co mm ercio e os hospitaes convencionarem , pelo curativo dos 
cnl'crm os da equipagem da respectiva nação . 

At'L. 700. O barco d<· cabotagem sahiclo da Capital t.lo Imperio 
com deS[Jacuo para algum outro pot·to elo l\Iunictpio da Cõrte, 
ou da J>rovincia <lo Hio elo Jancii'O, que dirigu·-se a ouu·o 
eles tino, será ohrigaclo a restituir no porto em que der entrada 
a dilfct•ença do que deveria pagar se despachasse tlara fóra da 
r rovin cia, e a Alfamlega que a arrccaclar a rcmcLLerá á ela 
Cõrte . 

A.rt. 701. Arrecadar-sc-ha em toclos os portos marítimos do 
I mperio a conLI'ibuição de 1$000 em pilla, c 5 r éi9' por dllzia 
de garrafas de liquitlos espit·iLuosos, na occasião ele seu des
]Jacrto para consumo, cujo prod ucto se entregará ás Casas <~,e 
Caridade do lugal', para ser applica<lo ao curativo da eqm
J1ugem enferma dos navios mercantes. (Lei n." 71\J ele 28 de 
Se tembro de 1853, art. 15) (674) . 

C.I.PITULO X.n. 

DO SELLO . 

Art. 702. Arrccadm·-se-ha nas Alfandegas, c ~lesas de Rendas 
scll o proporcional dos bilhetes ele deposito, letras c assignados ; 
de Lodos c quae quer actos que nestas Rcpartiç.ôcs se lavrarem, 

(G7·1) Veja-se o Decreto n. o 3.217 de 31 do Dezembro de 1863 art. ().!. 
As disposições deste artigo, c as elo art. 6-1 do Decreto ele 31 de De

zembro de 1863 não são npplicaveis á aguardunlc dcsp:tchada na Mesa 
de Renclas de Angra dos Rms para o clcposito llo Trapicllc da Ortlcm, no 
Rio de Jnnciro. A\"iso á Dircctoria Geral das Rendas em !13 de JuucJiu de 
1864. {Diwrio O{ficial n.o 20 ele 1861. ) . . 

O Vlll llO e a cerveja cstao comprchcnllitlos nos liqui tlos cS!Hl'I\U01os 
sobre quo se devo courar a contribuiçüo para as casas p.e !Jül'1

0
dat.0 ; 

Orclem u Thesouraria do Sergipe cu120 ele !>Inrçu uc 1865. (Dta1'lU O ICW• 
n.o 82 llc 18G5.) . · 1 

Esta contribuição, se bem que rccáia sobre a equJpugem c qunhclm.? 
elo navio c liquides espirituosos por este importados e despachados, Pll 1 ,t 
consumo ufto se pódo chamar proprinmcnlc fie na\"cgaçao1 po1s c Jan~ 
çncla ptu?a o tratamento tla cquipn"cJn , quo por rcntura enlu1 llc sc1 
r ocolllldn aos hos\J ilacs. Aviso uo il llnis tcrio ch>s Eslrangcn·os etu ~~ti~ 
J U\lJQ ele 16G:i, Plll' c ul!illH\ . (JJiCI7'iO Oflitút f.Jl ,O )80 llc 18üG.) 
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ou cele brarem; c dos Litu los c p::t)Jeis que fu re m ncl las cxhi
JJidO!:', npresentados, ou por ellas co t'l'el·em, na lórma da Legis
lação em vigor (675). 

~ 1.° Co1Jra1·-sc-ha de c:ula t itulo ele Dcspacl!anlc 58000, c do 
de cada um de seus Ajudan tes, c Caixeit·os llespaehan tcs 2H'IOO, 
de scllo fixo (67ü). 

§ 2.0 As licenças que em vit'LU(le deste Regulamento c cstylos 
se passão, urna VC'l. q ue se expcçüo t íLn los cs pcciaes dcllas, 
assignados pelas J'ospocLivas AuLortclatles, ficão suj e itas ao se! lo 
I1xo ele 2~000 (ü'77). 

§ 3 .o Das permissões concedidas por simples ücspacho, c das 
licenças para ir a bordo de qualquer navio cnLrado se colJt•ará 
1HO réis de sello Jlxo (ü78) . 

§ 4 . o De cada via de conhecimento {le frete, ou de e:wga, antes 
que as A IJ'anclcgas e i\Iesas de l{endas cxpeção o despacho da 
eu1bareação parn sahir do porto onde Laes conhecimentos forem 
lJassaclos, so réis, na f'úrma da disposição final do art. 35 do 
ncgulamento ae 10 de Julho de 1SiiO (1>7\JJ. 

~ o. 0 nc cada folha dos livros dos.Despachantes 40 réis (680) ~ 
J;í G.o Os documentos c papeis de qnalquer espccie, crue forem 

exhibidos ou apresentados, ou que conao J1Clas Alfandcsas, e 
Mesas <le Rendas, fi cão sujeitos ao sello n x.o de 1.GO ré 1s, na 
fórma do art. 12 3 2 u .u 1 tla J~ei n. 0 317 (lC 21 de Outubro de 
1S'i3. c Reg-ulamento de 10 de .l ulho de 1850 (üBl) . 

§ 7.o Os j)roccssos adminísLrnt ivos onpnizados nas Alfamlegas, 
c l\lcsas d~ B.cndas 5<\o sujeiLos ao se!lo Jix.o tle&ignado para os 

(07.3) ManeJou-se Qll!l a Alfanelerra ela Cúrtc informasse quaes os papeis 
que, em virtmle deste artigo, e 8o art. 85 ~ 7.o do llcgulamcnlo de 26 ele 
DczerniJL'O ele 1860, pagüo na clita neparliçlto sello fixo ou proporcional, 
c C[ unes os que nao pagilo, especificando a nntm·cza ele eacla um dcllos. 
Avrso á mesma Alfandega em 9 ele Abril de l8G:.l . {Boi.) 

1\Iaudou-se clcsttlcar para a AHuLJ tlega ela llah ia tres Elll pregatlos elfl 
Rocobedoriu elas 1·e nr.J as intern as, para alli rcceiJerorn o scllo dos outros 
litn los, além üos que cobra n mesma Alt'anclcga em virtucle do arl. 702 
do Regulumenlo. lnsLI'UCÇões de 1.2 ele Dezembro ele 1861. 

Foi penloacla pelo Poder 1\toderador a pena de urna revalidação ela 
taxa <lo sello. Portaria á necebeeloriu do Rio de Janeiro em 29 ele Jtmcii'O 
de 1863. 

Poi tYt'eada na Alf'ctndega ela cô•rte ttma Agenc·ia pcwa coln·m· o scllo 
do ntgums tit~.~;t os, na tórma ctas Jnstnwçúcs de so de setembro de lBUG. 
(Anncxas.) 

(G76) Regulamento de 2G de Dezembro de 1860 art. '10. 

(077) Regulamento de 26 de Dezembro de lBGO arl. 78. 

(678) Paga o sello fixo ele 200 ré is. Regulamento ele 2G ele Dezembro ele 
lBUO urt. eo. 

(670) Paga o sello fixo ele 200 réis. Regulamento de 2G ele Dezembro de 
l BliO art. 50S o.o 

(680) Regulamento ele 26 ele Dezembro ele 1860 nrt. 61 closigunçüo 
ultima. 

(881) Paga o seno de 100 réis. Regulamento ele 26 tlc Dezembro ele 18GO 
Ol't. 50. 

i'l_lgrto so llo .as quilnçõcs pussaclas pelos llmprcgnclos poru roccb.erom 
11s llllporlunmas tias mnllns r apprcllonsõca. Or\lc!ll (\ 'J'hcSOilfi\l'lll elo 
l'iinth.Y em U de ,\IJril de HJUiJ. 
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a utos que co t'l'Clll ante os Delegados, c Subdelcgnelos !>elo art. 34 
do 1\cgulamento ele 10 de J ulho dt: 1850 (682). 

~ S.• Todos c quaesquer documentos c papeis enumerados c 
dcscriplos no Regulamento e Legislação em vigor, rela~ivo ao 
scllo, solvcrúõ este impos to na fórma nella estabelecida (683) . 

Art. 703. São isentos do sello os documentos que pertencem 
ao expediente das Reparti~~ões, como as gLiias, aLtestados, folhas, 
relações, r ecibos authenLicados de vcneiment.os de Empregados 
J>ublicos, fé rias, salarios, c outt·os scmelh::mtes; c igualmente 
os manifestos, suas cópws, ou tradueçõcs (684' . 

Art. 70'1. Ern todas as questões que se s uscita1·cm na per
cepção do scllo c sua fiscalisação, imposição de multas, e reva
lidações se~ui1·-se-ha o disposto no Regulamento etc 10 de Julh_o 
ll c t8i>O, Le1 u .o \J39 de 26 de Setembro <lc 1Sií7, a1·t. 13, c ma1s 
Lc~islação respec tiva; dan!lo-sc os r ecursos nccessarios e volun
tarios, conform e o art. !H c seguintes do rcrericlo Regu lamento 
c lustrucções de 20 ele Outubro de 181í9 (685). 

CAT'ITULO XVII. 

. DO DIZinlO DO UUNICIPJO D ,~ CÓliTE. 

Art. 70ií. São sujeitos ao pagamento do cli:t.imo todos os gc
ncrus de JH'oducc:ão elo município da Côrtc que se exportarem 
barra-fúra para as provínc ias do Jmperio, c para qualquel' porLo 

(ü82) Este parugraplto, assim corno os que [icão annolados, se elm•cm 
hOJe P.ntcmlcr modi[lcaclos pela obscn'açiio 1." ao art._ 58 llo Rcgulp.
mcnlo de 26 ele Dezembro de 1860, segundo o qual pagao o sello, nao 
todas as folh as elos processos administrativos, mas sómente as que con
sistirem nos papeis que enumera a dita 1." obsenaçuo, cessando por 
conseguinte a du,·ida que suscitou-se sobre quem deverá, no processo 
(!C re,·alitlaeüo e multa por infrncçilo do Regulamento do scllo, pugm- o 
impqsto dns rolhas dos ditos processos, se n parte, ou so o runccionario 
cluc lllCOt'J'cu ua multa. Ordem ti Thcsouraria de Suuta Callun·ina elll 28 
1 c Otllubro ele l8G2. Dita á de S. Pcclro em 20 lie Dezembro elo mesmo 
unno. 

(G89) .Entende-se ser na fôrma· estabelecida no Regulamento de !!G de 
De;;embro de 1860, como se deprehende da.. o1·dcns ciladas em a nota ao 
paragrapho ante1·ior . 

. (GM) Na isenção deste arligo cstüo comprchenrtidos os despachos ele 
1mportuçflO e exportação por serem inclubitavelmente clocumentos que 
pertencem ao expecli:mle du Al[anclcga. Ontem á Tliesoururia de Per
nambuco om 31 do Dezembl'o de 1860. 

As guias expedidas pelas Alfamlcgas para desembarqu e de mcrc!l
rlOl·ias despachadas sobre agua, c embarque llc !icncros nncionae rwo 
estilo sujeitas ao sollo. Ordem ia Thcsouraria do l'araná em 31 do Março 
de 1861, citada em a nota ao mt. ·181. _ . 

Nito pag:lo sello as certidões que os Emprcgnelos aprcscntuo para 1 e
cebermn a porcentagem ela arrecaeluçno. Circulur ele ~l ele Dezcmuro 
de l8ü2 . 

• (OBG) Vojiio-sc as notas nos§§ 7.0 c B.o rlo nrl. 70:!. 
rr:jc~o-se as dccla. ra.cües c modificações ao ncglllt!mento do se/lo ele -~6 

de JJc;;emliro de 1660 feitas pelo Decreto n.•• st3D de 13 de Ago~to de t sua. 
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estrangeiro. Exccptu:'ío-se: 1. 0 os que seguirem p~t·a portos da 
}> rovincia do Rio de Janeiro ; 2.0 a farinha, gomma, tapioca, 
anil, c outros gencros que tem fabrico. 

Art. 706. o dizimo cobrar-sc-ha elo modo seguinte: 
§ :1.. 0 O assucar pagará õ 0/o, depois de feitos no seu preço 

os descontos por encaixe, comluc~:ão, etc., marcados na Ta
bcll a n. o 9. 

§ 2. 0 O café pagará 4 °/0 • 

§ 3. 0 O arroz com casc:J , ou sem ella, e milho, feij ão, c outras 
scmelhnntes producrões que não têm l~1 brico pagaráõ 5 °/o. 

~ li.o l'm·a que os geueros de protlucção do i'llunicipio da Curte 
seJãO por taes rcputaclos, bastará que o Despachante apresente 
disso uma declaração jurada. do productor, ou o declare dcbaixq 
de jut·amento . . . . . . . 

Ar L. 707. Os gencros sumi ares das PI·ovmcJas 1tmttropbes, que 
não forem acompanhados de guia da Provincia d'onde procedem 
serão Lidos como I)l'Oductos do 1\J uni cipio <la Côrtc (686) . 

Art. 708 . Os b:J.rcos sah idos do por Lo da Capital do lmpcrio 
com despacho para pm·tos do l\1unicipio ela Côrtc, ou da Pro
vincia do Rio de Janeiro, que forem para qualquCl' ou L1·o porto 
do Impcl'io, ahi pagarúõ, para a renda geral, o dizimo elos ge
Jtm·os crue desembarcarem, produzidos no 1\iunicipio da Curte. 

!'ara este ctl'ciLo a Alfandega da Côrte dr.clarará no manifesto 
da c.arga de taes embarcações quaes os generos que transporta 
de pt·ocluccão do ::.\l uuic ipio Ne utro . 

Art. 709. No processo dos despachos do dizimo observar-se
hão as disposições relativas ao despacho de exportaç.ào . Nos 
cas<;>s. em quç o gcnero esteja sujeito ::. direitos lle exportação, 
o d!7.Imo sera c::.Iculado no mesmo despacho, c arrecadado na 
mesma occasião em que aquelles o forem. 

CAPITULO XVIII. 

DO IDIPOSTO DlUNICIP.\L SODRil OS LIQUIDOS ALCOUOJ.ICOS 
DESl'.\CIHDOS l'AllA CONSUMO. 

At·t. 710. AtTecadar-sc-lla de toda a aguat•dcnLc, vinltos li
co t·es e mai s li1Illillos alcoholicos ]H'oceclcnLcs de portos esti·::m. 
p;ci t·os, que se rlcspacharem para consumo do 1\Iunicipio ela 
Côrtc, a taxa de 18800 réis por cada pipa ele 180 medidas, c 
proporcionalmente de cru:wsquer outros cascos, ou vasil has. 

ArL. 711. Cobr:u·-se-h~ igualmente 4!.l ré is po1· canada da 
aguardente ele producçao do paiz, c de seus ]H'O<luctos, (ar t . 
1\.J da l~ei n.o !JS de 31 <le Outubro ele 1835, c art. 30 da Lei 
n .o 31.7 üc 21. de Outubro de 1843) (687). 

(GBG) 1\fandol,I-SC continuar a J?rnlica ele não cobrar-se o dizimo elos 
couros cxtwludos na ettlmlc tio Rto ele .Janeiro elo gaclo vinrto tlc Minas 
c s. Paulo para o malarlouro puhltco. Porli.lriu ú cxtinela Mesa do con
sulaclo ela Corte em 13 de AIJril etc 1858. 

IGB'7) Os liquidos csp iril,t!Osos rtue vicJ•om para uso elas csqnnclrns 
rs rangoirns cstüo isentos do illlposlo rHiahclurido no art. J(J da J,ci thJ 
31 rlc , Ouluuro de 1835 n ra,•or dn cam:m1 Mtmicip;\1. A1•iso (t Alfnutlegn 
da Corte em 22 tlc Dezembro tk 183U . 
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At'l. 712. o lll'Otlucto lit[uido destes impostos será recolhitTo 
nos mesmos prazos, c com as demais rendas a cargo ela 
Alfnntlcga, á Tuesourat·ia Geral elo T!Jcsouro ~acionai omlc 
se ell'ectuarú sua entrega á Illustrissima Camara MuuicillaÍ (688). 

C.\PITULO XIX. 

DOS DllllllTOS SORRE A .\GUAIIDENTE DE PRODUCÇAO DO PAIZ1 
DESTIN.ID.I. AO CONSUIIO DO ~IUNICIPIO DA CÕllTE . 

At·t. 713. De toda a ar-uardcntc de pradncção nacional, que 
se despachar para consumo do distrieLo da cidade do Rio ue 
Janeiro, cobrar-se-ba 20 •/o (680). 

§ i.• A este imposto são suj eitos todos os productos deste 
gcnero. 

§ 2.• O districto da cid:ulc comprrhendcrá o Lel'l'itorio da 
cid:ule banhado pelo mar, c limitado, ela parte elo oceano1 
pelas divisas da l<rcguczia de S . . João Bapti s ta da Lagtia ale 
o alto da Boa-Vista, na serra da Tijuca, e da parte da Boa-Yista, 
ruas de Andarahy Pequeno, S. Francisco Xavier, D . Januaria 
i e seu prolongamento, pelo rio Maracanã até o mar, com as 
l has adjacentes. 

Estes limites po1lerão ser alterados pelo Governo. 
Art. 714. O preço da aguardente que lleve servir de base 

nara o calculo do imposto será JL-..:ado pela maneira estabelecida 
na Secção 2. 3 do Capitulo 6. 0 des te Titulo. 

§ Uuico. No seu despacho observar-se-hão as mesmas regras 
marcadas para os elespachos de consumo, dev' endo além dist(} 
na respectiva nota o Despachante m encionar seu destino. 

(688) A entrega á Camara 1\!nniripal do producto deste imposto deve 
ser mensalmente, da mesma maneira quo se pTatica com a santa Casa 
da il!iscrit:ordia relativamente aos im postos q.ue lhe pertencem. Aviso ti 
Alfanclcga da Côrte em 16 do Junllo de 1862 . (llol.) 

(6SD) Reoommendou-se que se aclivasse a fiscalisaçiio sobre este ramo 
da remia publica. Aviso à Alfundoga du curto em o 1.0 de Março <le 
l8H2. (Bol.) 

Foi perruiltido a Luiz Pinto Vieira Peixoto & C.n retirar do tTapicho cl-:1 
Ordem, no llio de Janeiro, a aguardente do paiz que lhe Yiesse con5í
gnada, até quarenta cascos de cada vez, c razel-a transportar p;u·a a 
sua fabrica de clislillaçiio, c ahi dcsinfectal-a e convcrlcl-a em espil'ito, 
Ull)!l vez quo caucionasse os clircitos de 20 "/o de consumo dos cascos 
extstentcs no dito trapiche, c que methante as cautelas fiscaes para a 
sua sabida c rccnlracta fossem retirados, a fim elo beneficiar-se o dito 
genero, clevendo a caução ser annullacla sómcutc quando, depois de. 
rccntraua a aguardente, fosse despachada, ou para consumo ou p<tra 
exportação, paganclo nesse acto os rcspeclii'OS direitos pela no1·n vcrtfi
cacuo ttuc fosse conhecida pelo Stcreomctra n11 occasiiio da rcrcnda 
entrada, a qual devo se elfcctuar llcnlro de trinta dias. Avtso '' Atfat>
clcgu da Curte em 91 ele Outubro el e 1862. (Diarie O{/iciaL n. 0 38 ele 186~.) 

A caucrto em vez ele sor anuullada quamlo o gcnero se clcspaclutr 
pam c011sulno ou. exportação, pótle o ser, logo que . ~e cn·ectue a sua 
reon!í·acla no fraptcltr, depois ele convcrti cla em cspmto, comtanto que 
n~o haja clifi'ercnça na qmml.irlatlo tlc g ritos. Avtso á Alfuudogn ü<1 
Corte em o lle Julho de 1803 . (Diario OfficiaL n ." 187 de 1863 .) 



Ar~. 71!.S. ConcluicJo o despacho 1l:11'-se-hn no Despachante:, 
par:1 ac0111panhrtr o gcuero ao SCLL üesLino, uma gnia , 11:1 qu:1l 
se cspccificaráõ os numeras e marcas das pipas, ou vasilhas; 
o di::t c hora da sabida do competente trapiche, ou llepositu 
cspcci::tl para este fim clcsignacJo; o prazo em f{ue se deve 
cll'eetuar o tr::tnsporte; a importancia do imposto pago; c a 
casa, ou cstnhelccimcnto a que fôr des tin::tllo. 

Art. 7Hl. Na Alfanllega da Corte não se consentirá llespa
cho de exportação de aguaJ'llente para pol'LDS on quai!Jnet· 
outro JlOnLo da r rovin cia llo Rio llu .J:mcil'u, sem que se de
}lOsite a importancia dos direitos de eousumo, c taxa muniCi11al , 
ou se preste fian ça idonea para o pngamcnto llos mesmos im
J10S tos. 

Art. 717. Se no prazo de tres mczes não J'ôr ::tpresentada ao 
Inspector da Alfarrclega certidão J1assada pelo Collcctor <l as 
Rendas Pt·ovin ciaes llo lugar do csl.ino <!:1 :-. gual'llcntc e seus 
]lroducLOs, rla qnal conste a entrada da aguardente n:t J>I'O
vincia, será o deposito de crue trat.a o artigo autcccllcnl.c 
cscripLUndo como receita cn·ccLiva, ou o fiador compcl lillo ao 
11.1g:nnento dos direi tos t;clos meios comJlCLentes (690). 

Art. 7{8. Nas fabri cas de aguarden te situadas no dis tl'icto 
da cidade llavcl'á um Empre"ado, ou Agente, pat·::~ fiscalisar 
por parte da Fazenda :t s:c:hirfa rl a aguardente, scgunclo as ins
trucções que pat·a esse fim lhe fó1·cm uadas pelo lnspector da 
A Jl'andega. 

O gencro fabricado nos referia os estabelecimentos não pode1·á 
sahir senão para o competente trapiche, ou deposito especial, 
11:1ra este fun designauo, ou para o consumo, mediante o rcs
]Jectivo dCSJlacho. . 

ArL. 710. Além do deposito especial da c i1brl e, e do devosito 
de llemfica, nenhum outro poderá esta bel ece r-se no districto 
do iutet·ior, para I'eeehcr aguat·üente, sem auLorisação llo 1\li
nistro da l~azenlla (ü91) . 

Art. 720. Toda a agu:ll'dcntc fabricada na Provínc ia do Rio 
de Janeiro liUe vier pot· agu:1 ser·á ncccss:-.ri:-.mcnte rccolh id:-. 
ao competente trapiche, ou dej1osito especia l , pat·a este fim 
designado!· devendo acompanha -a uma guia passada, datada 
c assigual :1 pelo dono tio engenho, ou SCll preposto, con
tendo: (692). 

1.• O nome do en~cnho em que· foi fabricada, Municí pio c 
paragem Qm que esta siLuaclo, c ela pessôa a quem vier con
s ignad::~ . 

2.• O do anács do ])arco. 

(600) Aviso á Alfanclegn ela CôTlc cm27 Llc Abril d e 1863. (DiaTio O(J!cial 
11. o 130 <.!c 1863.) 

O prazo deve ser contado da clata elo despacho ela agua rdente, c nüo 
tln ela sa hicla doll a do trapiche pam o seu 1lestino . Portaria <i cxtinc la 
Jllcsa elo consulado lla Côrtc em 2:J d e Dclcmbro ele 1858. 

o Th esouro di spen3ou a um individuo o lapso ele tempo (laTO a aprc
sr.nlaçiio ela çertitjüo r!c qLw trata este <lf'l,igo, n li111 rio quo l.tvnsso bni.~a 
n fian ça . AVJSO a AHan clcga ela Côrlc em la ele Junho Llc 186•l. (Diana 
OfT!c·ial n. o HO de 186-1 .) 

(GOl) Regulamento llo 1.0 de Maio ele 1838 arts. 37 c 38. 

(G02) Vcjfto-sc as Instrucc.õcs ele lO de Novembro do 18G3 n .o t,o (,tn
OIMns.! 

Vf'j a-so o Docrrlo 11. 0 :.l-" 11 llc 31 de DczcmiJro de 1803 tll'l. 31. 
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3.o O Hllm l!r n· Üt) pipas, on. tlc vasillias, ]lnr extenso; em rpw 
l'tl r co nti rl:l, e os graos da 1'111'\;a qu~. ~iver. 

A que vier a buJ·do das entbarca(;oes despachadas pelas A 1-
f:ttJd cga~, e Mesas de n.cnll.:1s será" tami.Jem recolhida no llc-
pos ti, o g·era l ((i\)3). · 

At' L. 72l. ToLla a aguardcillc fabricada nos engenhos e fabricas 
do Município da CM tc, quê de!Jas sabir· po r mar para o com
Pll.te nt.e trap iche , ou depos ito esper:ial da Cô rtc, será acom
pa nhada tlc tuua g.uia cortada do livro (!c talão, a cru::!! ll1Cii -
cionará: · 

. ~ 1. 0 O nome do engenho, f'rcguezia c paragem em que fôt· 
stt.naclo . · 

~ 2.0 O nume1·o das pi!Jas, 011 vasilhas, a quantidade do li
qu ido que ncllas se coHLiver, c o seu gráo tlc l'orça·. 

~ 3.0 Que é enviada para o 'l'rapiehc da Ordem . 
~ q.o O dia c hora c111 qnc s;lhit' do engcnl10, .ou fai.J riç~, e 

o prazo em que se deve cll'cctuar o t.i·:msportc . 
. ~ 1S.o A as ignaLura t!o dono do engenho, ou do seu Admi-

nlstradül"'. · . 
Art. 722 . A aguardente fJilC sallir do rlcposilo de Bemfica, ou. 

de depos itos particulares, para o- lrapichc, ou deposito especial 
da CMtc SCJ'Ú Lambem aeu :n panhat.la üc guia com as declarações 
menc ion~ul~is uo ar t. 72i, ú cxccpção da do Jl<)g:Hnento tio im 
posto. 

1\i't. 723 . A aguardente scrit cscr i ptu r:rcl~1, para a cntt'ada nos 
dcposit.os , com tlesiguação da quanlidallc de medidas que os 
cascos po(let·cm conter , da que contiverem, e da correspondent.' 
ao gráo de fo rç·1 intl ieatla nas gni~s dos engenhos : c· no acto 
1'1:1 cnt. rat.la se rão Jll lll1e t':Hlcrs os voltímcs·po'r pipas, meias pipas 
(), l? arris, rccornmendan!lo-sc a numeraç-ão em cada exercíc io . 
J~_llec tu :H l a a cut. t':ltla, dar-se- Ita ao conductor umrceibo e~ L ra
iiJLlO do lino Llo tal ão . 
. Art. 72't .. Será pe rmit.ticla a J·emoç.'io da aguardente dc po

Sita tla no :l J'ntar.c tn rle Bemfica p:1i·a o t. rapiclte, ou deposito 
C!S !J CCia1 da Córtc, o que será r:wultatlo pel a All"andcga, pres
ta ndo a parte na tli CSII I:l All"ancleg:l liailça idonea pelo ,-a lor d~Js 
direitos ctB consumo c taxa munic ipal, c estes serão cobrados 
em tloJj ro cxccul.ivamcntc, se o genero não tiver entrado no 
trapi che tlentro do prazo de tres tlias ela concessão. 

Art. 72õ. O InspectO!' da All'andega-remetlcrá á RecelJcdoria 
tio l\[unicipio, no principio tle cada me?., uma relação da 
aguanlente recebida dos engenhos· c t'abt·icas do muuicipio, 
acompanhada das guias de que trata o art. 721. 

AI'l. 726. Não se potlcrá transportar :1gnal'Clente de um esta
belecimento para outro sem guia da. Alfandega no districLO · 
da Côrte, na qual, além das üeclarações convenientes, se marcara -
o prazo em que se tem de ell'ectuar o Lransporle. 

Art. 727. Os b:wqueiros e outros conductores de aguai·denle 
pot agua dever·áõ exhibir, il primeira requis ição de qualquer 
A.u~oridade , Emp1~egados, Agentes l~iscacs, l'oliciaes ou J.Vlu
Il!Crpaes, Rondas ou Guardas, as gmas que servirem p:1ra re
salvar a circulação da mesma ap;uardcni.c. 

Art. 728. Os barqueiro e coudnctot·es qnc forem obrigados 
a iilterromper o transporte por· sinistro ou outro accidente 
deveraõ immediatamentc faz er as dec!a;~a ções precisas pcr:wtc 

(C93} Veja-se a nota ao arl. 2"•·1 paragrpphcl un ico. 
3a 



:i Aui><J1 'i il:.rlt'. l ·: mp1't'ga1lo 011 AgPnll' ([ 11 !' tn ~i~ [Jroxim o rC' ·idi1' 
do 11 1[,P 1' ond1~ se di \j1 o:i l.a 1· o ~e .Jt •. ro, par:1 ((1ll~ o pr~zo indi c :~tlo 
HaS g ui:\5 seja prorogado pelo Le mpo da inL!'n· up~;ilO , o qual ser:'t 
t'f'1'lilil'arlo nas mesmas declarações [leias J'Cf'CI'idas Au torid ades, 
1~ mprrl!'~dos, ou A~cn tcs. 

AI·t. í:W. i'ia Alfandesa ela Côrte obsei'\' ar-se-ha na fisrali
~<3t;ao dl!s te imposto a~ aisposiçôes do Regul amento n. • 2[(\!J 
1lo 1. 0 de l\Iaio el e ofl!!iS, c mais l cgis l::u;-~10 rm vi gor , na pa rLP 
1[1~ e ~li<' fó r C'~J'Ccial. 

C .\P l'lT J,O X X. 

l)C1 5 1 :\li!O :-õ 'I'O S li'iTEUi'iO ~ . 

.l,1·1. í.:o. As \lfandt·g-a silu~das no i\IuniP ipi o~ e m qnc não 
houve r !l ci'Pb~;tloria de !lenda~ intf'rnas, ou 1'111 que o Govc ruo 
lrr~pri· i:~l n:io r1 ·r·:11' es tas Hcpat·ti~·õcs, ou ;\lc: a de ncndas , 
deutro dos lilllilc . .; qt'l c lhe fo t·cul marc:.ulos , co mpol.c o lau
•:nmc n to e atTce:HI:lç:ito dos seg uintes impostos, r eiHlas c artigos 
dt: re<'cil:l pul.Jiica; a saber : 

·I. u FOI'OS de ICI'l'CliO S C de 111 :.\l' illli :.lS. 
~.o Lautlcm:o<; . 
:1. o S iza dos bens de raiz. ".o l> eeima ur!J;u1n addicional da'1' corpora c:õc de mão-morta. 
!;. o Direitos IIOVos c velhos, c dt· Chanccll aria. 
1;.o :uitos das palcutcs elos Olticiacs da Guarcla Nac ional. 
7. 0 Diúm:.:t de c han ce llaria. 
H.o Jllu l tas por infracc;õcs uos r cg:ul:unenLos . 
H.o SPIIo do pape l fixo c propol·r·iona l JWI' verbas, ou venda 

de pape l scllado, qu:wclo uao esliver á cargo de outra nc
)lat·tido . w: llllll03lO dos COITCClOl'CS C ÂI\'C11lCS de leilões. 

H . ElllO IIII11 CIILOS das 1\cparLiÇÕCS. 
12. Imposto so bre lojas, c:1 s ~t s ele descontos, e le . 
13. Ditos sobre ca as d m ove is, r oupa, etc. , f'a!Jri caclo. e m 

11:1i7. cstrangcit·o . 
14. Ditos sobre barcos 1lo·interior. 
·lo. Tn . a d escravos. 
HL J udcm nisn çõcs. 
'17 . H ceei ta Cl'entual (69'i). 
H!. E mpresLimo !lo cui'L'C dos 0t' lllt1íos. 
1\J . Bens tlc drfuutos c ausen tes. 
::!0 Sa lal'io tle Afl·icar.os livt·cs . 
~1. J>rotlucto da vcuda de terras devolutas. 
Art . 731. No lanc:amcnto, arrecadação, c liscalisaçã.o !lo im-

1w.; tos, renda , c artigo.; ele rccc it3 publica enumerados JIO pre
sente Titulo su rcgnlaráõ as Alfanclcgas, c Mesas de l\cnrJns 
pelas di ~ posi(,'.õcs (las Leis c Tlegulalllentos por truc se regem 
as R.cccbcdorias rlc ncudas iu tcmas. 

(60-1) As Colleclorins nilo rodem reccbC'r divid a acliva senão em vista 
<lc prccu loria elO Jnizo dn~ l'C II OS. Ol'!lcrn ü 'l'h' Olll'O r ia de (~ O '(IZ f' nl o 
<le <.;ciPniiii'Q r!P lH'i!l. 
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TITULO VI. 

Art. 73~. Nos luga res, ou dis tl'ictos e m que u:io houver Ca
pitães do !'orLo, ou se us Delegados, a All'audcga, ou Mesa de 
Heudas procederá á wal.ricula das emban:aç.õcs, e üa gen tr. do 
mar, n:1 conrormiclaue dos ·Caps. 1.•, 2.•, :3. 0

, !j _o c 5." cto 
TiL. ti .. o do llcgulamcnl.o u.o li.'f7 de ·J\J de Maio. de ~8.1ü, e Hll
c reto n .o 1630 de 1ti de Ago LO de 1S1ii:í; e rulme;1 !'<1 os livros 
<l e bordo, J'e~u lando-sc neste scni·ço pcl.o que prc:;creYc m 01; 
mcsn~os lteguiamentos, c os arts. 467. c ti01 Llo Colligo ct.o Cum
m ercw (UV5l . 

§ ~l ni~o. Nauuelles lugares em que houvercm ,ou furem cr~aLla s 
Çapltamas dos Portos, ou su·as llelegacias, só compe te _a Al
!andega, ou Mesa de n.cudas a arqueac;ào da s emba rcaçocs d e 
qu e se cxtrahirão cer tid ões, quanclo o~ Mes tres, ou Comman
tlantes as requererem para quacsqu cr Iins. 

Art.' 73'!. l'rocc ll e r-sc- ha á arqu ca~·::i o tod as as vcr.cs qu e: a 
embarcação houver de ser matl'ieulada ; c será lt:I LO este ser
V t~·o cuufurme presc reve o art. {i'iO. 

TJTULO VIL 

Dos ;~ ssignautcs. 

Art. 73/i . rara que um Negoeiautc possa ser lll;\tri culaüo 
AssignauLe de uma All'audega é uecessario .. tlU C mo~tre: 

.(G95) Na matric~la ela crtuipagem clu s crnl>amn pücs deve-se cl cf'larar a 
cor dos .1ndiviclnos nHtLL'ieulado:;, ulén1 das ch:! Jllül S drcull1Slancias. cu·
c:ular de 5 ele !i'evcreiro li a 18 15. 

Nilo é precisa a intcrvcnr.üo elo Th esou ro na n1ntricula da s embar
cações, quando mwlâo el e pi·oprielarío, e nüo llil !lur iclt~ sol.lx•e a nacio .. 

- nalidacle deste, IJaslumlo que se atJresenlc (nu Alfanclega) o titulo legal 
ela aequisiç.ao. com u certiCWo cl essu matr icula pó de o 11ovo proprietano 
1·equerer u clu Capilunia rlo Porto, e o /Jassaporte. Portaria à extiucla 
Mesa elo Consulado ela corte em n ele Jul•o de 1850. 

Sobre o ?·egis tro e ma.tric·u.la das cmbarc:acõcs é conveniente con
Sltlta·r o ,1-v·iso do uútister·io da Just·ica em o l.• ele Ab·ril de HJ5i?. 

Apresentada _a carta de 1'\)gis\rO c n1atricula passada pelo Tribunal do 
Commcrcxo, nao compete a Allanelega apret:iar os documentos com qdue 
fox a mesma carta obtida . Orclem a TlJCsouraria do Paraná em 9 e 
Novembro ll e 1858 . · 

Pôde ser permitticla a sahida do navio. p1•es tamlo !lança id onea, pela 
'IU«l se olmg no, sob pena ele perder o yalor desta, il Hprescntar em um 
~razo marc<tclo a rcspcc!ll' õl cnrt a ele l'l'A' is tro passada pelo Tnbunal do 
t.:ommcrr.io. Ayi~u á All'étnCI('fr<l cl<t l:ôrl e em :-.':cl LIC Forcrell'o ele. 
1862. (Boi.) 
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1." Ouc se acha tws condirõcs que l'Cifurrcm o:> arL .. f." 
:;.•, 6~• c 7.• !lo Corligo !Ao Comntct·cio (6!!6). 

:2. o Uuc prestou íian~·a illnrwa na f'ór·m:t do !lrli{\"O seguinte. 
3. • õue não está compreheuflido nas disr10siçõcs do ar·t. 737. 
4.• Qu<! nã~ foi riscado ~la matricula do Assignnntc6 por 

fraucle, 011 cnmc dos mcnctQnarlo: no arl. 737, u.• 3, ou por 
l"alla de pontnalid:lde na ~:>,· far_;;w dos empenhos que <;on
IJ":thio para com a Alfaudc~ a. 

Art. 73;). A fiança sc•·a prcsLalla na Aifandcga por termo la
VI'ac!o em livro proprio no lJnal os Assi~nanLcs e seus fiadores se 
ohrig:1ráõ soliõarianll'l

1
1tc, por suns pessoas c bens, a sal i~fazer 

quaesqucr empenhos e ubr·igações que <;o:Ht·ahin:m, ou seus 
fiadore ·, dentro dos limite que foret t marcados no mr•suw 
termo; t•enunciando ao mesmo p<~sso todos os privilc;!io · c· 
i enções <.le que goz:tl'Plll, ou vierem a gozar, e sujcitaudo-se 
a todas as disposições das Leis l'iscacs que lhes forem relal iYas. 

~ Uni co. nestes termos., lo f{ O que f'orclll assig-natlos, sr~ •·c
mcLLeráõ cópias á nircctoria liCl'al !lo Conteuciosu na Cõ1·Lc, 
c ás Thcsourat·ias Dai> Províncias !lill7l. 

Art. 736. Os Assignantcs e seus fhulores dcvcrá1) sr.r da appro
Yaf'ão do lnspccLor, do Ajudante do lnspeclot·, do Thesout·ciro 
c dos Chefes de Secções, o quaes serão subsidiaria c solidaria
nlf!ntc rcspons:wcis J>ela suas falias em toüo us casos em •tuc 
por sua negligencia, ou culpa forem aclmiLtidas, O!l collst:rvaclas 
pessoas que n;w oi.J"crcçüo as ncccss:nias g:ll'anll:~s, Otl sohrc 
quem rce_áião suspeitas de se achat·cm çm clesfavoravcis cir
cumstan~:tas, ou de pouca sc{{urança. 

At·t. 737. Será t·iscaclo da malrieul:l o Assip-n:.uU<>: 1 . 0 , qu" 
não satisfizer nos prazos mareado as obri1-(ações c en1pcnhus 
IJIIC contralJit• pot· si, ou por ouLr m; 2.•, que fallir; 3.•, que 
Jür pronunciado, ou scntcnciarlo pelos seguiutes cl'imes: coutra
hando, l'Oubo, furto, c~tcllionato, moeda falsa, ou b;~uca-I'Oia; 
4.•, qtLC por fraude fór despedido da Alfaudcga, ou l\fcsa 
!I c Rendas, ou a quem fôr prohibi!la a. enLI':t<.l::t uos respectivos 
t•dificios, dm·antc o tClllJlO d!l interdicc.·:lo; IS. 0 , que não reforçar 
sua fi:1nça no pJ:azo que lhe fór marcado. 

Art. 73q_ O Ajudante do lnspeetor, ou qunlquct· dos Empre
gados •·csponsavcis- pelas faltas dos Assi~11antcs c dos seus 
fiadores, poderão, quando julgarem convemcn le1 requerer o re
forço da fiança presLada, ao J nspcctor ou Admimslrador ; e este 
por si, sempre que lhe fl:t recer necessario aos inLct·csses da Fazenda 
:\!acionai, o e).igirá, e marcará. prazo para que clle se efi'cctuc 
sob pena da suspcnsao do Assign!lntc, ou de ser riscado da ma
trieula. 

, rt. 73fl. Os llilhcLc~ ria Alfandcga g-oznr:1õ de todos os pri
vilcgiosiullcrentcs ::tos títulos ele divida activa da l~azencla P ublica , 

'fon6) A C(Uülrlla<l" clr n .ir.manl! c ·rg•' rr.slrirlamenle um t''t!'rrrrro 
pc.:ssm•l l]ne não illlnHI'•! lfclegaçtio ou :<ub::.trtuiçiiu. Ordem á Thcsou~ 
ruriu de ::; . Paulo cn1 :n du 1\larço de !831! 

(G!lí) Além da !lcr~luraci•o de qu!' n !hulo~r· ou !i:nlol'\'5 sr ollri,::.io romo 
princtpars p:tgallor •!;, cumpr~ que"" foç<~rJ, nns I ri runs dr• l1anç:r,toll11s 
.ts <lema i· dcelaraçues e:~:Jgr!las Jl )I' estl' artigo do lll'gulluuculo. Cir
cular uc -2i tle :\laio de lRõl. 

J\\'iso ;i :dfanrlr-ga da Clirtn em~" rle. ·memhro de IS•iL (llol.l 
st~bn· as {icuu;a.< prestnd•rg ''!'-' ,r/(cwtle!J''·'· rt)\•-.-c o ofllri•J dn nin·o·

forta c;crat elo Collfertrwso o. r/fu/l(ft'!Jfl tia r:tJric' c•n 17 rlt- .JWn·o de 
lKr;;, qur. l'lli ltiJS rtdditnllfíii(IIS rrnn rr(rtrtll"l(t nn rtrl 1~:1!; L" " 
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c .llos quu lhe J'or~10 espeLialmcnlc confcritlus pelo Alvarú de 13 
de N.ovcmbro de 175tl ~ 22, c art. 874 * 1. o do Gudigo do Com-
IliCrcio. . 

A1·L. 740. A importancia (lo dcbiLO tle ca(!a Ass·ignante ela 
1\lfaFH!cga, representada por bilhcles, de dircilos e mercadorias 
dcspachaclas a ·crédito, e per quacsqucr outt·os empenhos e. obri
gações, será limitada á quantia cerLa c _detcnninada no termo 
tl.e Hauça; ficando a cargo do Chefe da Secção de conlai.Ji
lidacle, que será rCSJ)Onsavel pot· qualquer excesso deste lirnilc, 
a respectiva conla corrente .. No uhimo de cada mez será pre~ 
scu te ao lnspcctor, ou Adu1inistrador o balanço em 1:esumo do 
credibo c debito de cada Assignautc . _ 

Art. 741. Não sendo pago um billJete, ou letra , rcputar-se-hao 
vencidos todos os ~lo mesnw Assign:wte que existi re m em c~>fre, 
ou em cii'Culação e proceder-se-h a a cobrança <lcll es na fonua 
tias Leis llc Fazel;tla, eontra os Assignantes, seus abonadores 
eudos.;adurcs, ou liallorus (6.l8) . .. 

TlTULO VIII. 

·Uo · 1n•occo;;so a1hninlst-t•ath•o llOt' l!'onta•ab:uulo, ou _tlesca• 
ntiuhu tle dio·citos, "'l'Pl'cliensáo c infa·acçii.o tios ll~cgn• 
h~mcntos ll.<iscacs • . 

CAPITULO I (Gilll) . 

.Q.I. CO~IPETEi'ICI.I. DOS INSI'ECTORES DAS ALFANDEGAS E .I.DMINIS
'I'HADO!IES DAS 1\IESAS DE liEND,lS NOS CASOS DE CONTII.lDANDO, 
DESCAbiiNHO DE Dll\EI1'0S E Al'PUEHENSÕES . 

Art . 742. Os In~pectorcs das Alfandel;:.JS, e Administraclores 
das Mesas de Rellllas são competentes (700): 

~ 1.• Para imposiçã.o de multas [lO!' cont.ravençãe dos Regu
lamentos e Leis por que se r egulão as Alfandegas, e Mesas de 
ncmlas. · 

~ 2..:• P:ml a instrucção c jul gamento dos processos de. npprc
llcusao elas mercadorias, generos c objectos apprchcudHios em 
Jlagt·antc, e uas embarcaç:ôes, vchiculos e animacs lJ.UC os con
<luzn·em (70i). 

(008) Avis0 i:í Alfanelega ela Côrte em 22 ele Novembro ele ISGI, cilallo 
em a nota ao art. 735 paragrupllo unico. _ • 

(G99) Veja-se o neguJamento quo baixou com o Decreto n.o 3216 do 31 
elo Dezembro de 1863 url. 22 . 

('iOO) Veja-se a Orclem á Thesouraria tlc s. Podro em 6 ele Junho lle 
l8ü3, ele que se ralla CJH a nota ao § 2 . o deste artigo. 

(701) os Inspec.lores elas AHamtegns elevem corresponder-se d_irocta
mente com os Jnizol:l Municipacs S\1brc as npp1•ehensoes q,ue li<HJ lhes 
l.'crt~nç<io julgar, ministr<IJJclo-lliCS os precisos esl'iaroci nlclltos. Portana 
a AJiuullcg,\ lia Cõrtc em 15 etc Maio ttc lS;\2. 

. ~ 
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~ 3.o T\eputai' ·St!-ha appn:het tsiío 1' 111 tlas ran te: 1. 0 :1 Cfli C fór 
fe ita c tll at.:Lo Lle tlest.:a rga, tll!scut iJa rqu e, ou c lllbarqu e, em 
qua lquer po11to do lltot·a l, c margens ·ti c sells ri os e ;1guas iu
tcrHas rlo Impm·io, ou 11a oecasifto, c durnut.c o seu Lrajcc.:Lo c.; 
transpol'Lc, ou passagem ]JOt' ag ua, ou pcla5 suas froutciras Lct·· 
rcst t· cs, ou dentro dos llcpo<itos, rloc.:as, aneoratlouros c lugares 
s uj e itos á fisca lisação llas Alf'andegas, c ;\lesas de Rc nclas, ou ct u 
a c to succ ssivo c Cu lltin uo ;tu Sl! U c tu bartlUC, descmbarl(t.tc, pas
sagem eJII Vii'LLHlC tlc ]H\ rscgui \(ÜO llus E lll[JregatlOS F iSl!:tCS, 0\l 
rl c fot'Ça pul>li ca de qu a lqu er ontem c naLLLr t::t. a , ou ele c lalll Or 
]Jublíeo; 2. 0 , a de llll!t'cadurias extrav iadas, o u ll eseueamiuha
tlas, que l'orcm abando11aclas em r[ttah tucr ponto pelos seus coll
ductorcs no ado tle serem persegui elos; ~.", :.t de mercadorias, 
!;Cilei'OS, C ob jCCLOS a ]J[l i'Chend ido::; I\ OS lll~ll·es , :II ICO I'atl o uros, 
rios, c a guas Interiores, ou dentro da :zona fi scal, s uhLrahido~ 
a tlireiLos, ou e m conLravcllç:\o ria Legisla ção em Yigo r ; c das 
c:mharcaçücs que as t·cccborent , co ndu z ire m un d cscat'!'Cfl.:trctn ; 
4 . 0 , a de Ctn b:ucaçõcs que furem cuconLr:ulas em couLt·:wcu çfto 
;'ts dispos içües do Cap. 1.0 do Tit. 4. 0 rl cstc Hcgul:uBcnto, c 
do de n. o 2186 de 2\J de SctcntlJ t·o de 1HiSIJ; iJ. o a de mercadorias , 
gcueros, c objcetos n fto manil'es tatlos, quantlo l'orc111 apprcltcn
clidos em bLtsca daria nas emba r ca<,:ües sujeitas ú f iscal i ~ a ~,:::to; 
ti.", a de tu ercadorias a]J[Jl'Chcmlidas nos etl i fieio~, annazcns, 

T .. mrto o rnspcctor ela Alrancl cnn clennneia li c que 0111 nlgumn rn~a 
cx tstcm occullos generos s ublmllictus aos rlireitos nu cionaes, Jttórntcu1 c 
se ahi já Livet'ern s iclo outros :tpprehcnclilios, d()vc requis!t;or :t eontpc
tente busea ú Auloriclatl c Judieiuria , e estn prouccler n os term os do art. 
10 eomparac\o cont o nrt. •1. o § s. o t.la Lct de :J ti e Dozcm bro ele !SoU. 
Aviso ao lli inis tcrio dn Justiça e m 4 de Abril ele IBG~ . (llo l. ) 

Não se lievem, porém , cumprir avoeatorias tiO Contencioso Jucli<,iario 
sobre apprellensõcs, cujo conhc ·imcnlu compita uo Poder Atlministru
liro, nem admittir JH'Otcstos jutliciacs ou quaesquer outros aetos que 
mnboTacem o andamento dos ncgodos da All'anllcga, que licviio ser dc
l'itlidos nllminidrativamr)lltC . Ontem Íl Thc:;ounu"ia da Bahia em lG de 
Setembro de l!H2. (Anncxct.} 

Veja-se o Aviso il Alfanclega da Curte em ,J ll o Julho ele l8G1, uilutlo em 
a 110ta ao arL. 757 § 3. u 

Na repressúo do contrabando cle,·c-sc empTcgur sómcnlc as mr1 lirlas 
n JJl'OYiclencias que estabelece o Hc~ulalllcllto ela :; All'an tlrgus. Orllclll ft. 
'J'IIcsouraria d e S. r cclro em 22 de lll.Jril ele lBti::l (clerogatoria. da J•ortecria 
n.o 15•! ele lG de Arar co ele 1837 .) 

Nos processos ndlninistrati i'OS rio r:onlmbaurlo ou npprC'hcnsfio, n 
ju ri scli c(ii10 elos Aclm in is tractorcs d11s Mesas ele n cnclil s su llortlimtclas ;i ti 
Al fa nclcgas limita-se ú 11rcpa rn çüo elos t:.ompetcntc::; processos nté a tl c
<"i sfio final exclusivo, na qual c que 1em lugill' a imposi~~fio da multa. 
Ordem li Tllcsouraria ti e S. Pcclro em G ele Junho li c 1863. 

Os fretes das mercaclorius apvrcllcnd iclas por tliJJcre11ça ou fal s iOcnção 
de L<n·as não siio Ci()duzidos do pmliudo rios mesmas. 

O art . .20() § 7 o prescreve que a apprchcnsüo dCI'C ter plena execução, 
ai nela cf.uo clahi Tes ulte inutiltsn rem-sc no lodo ou 0111 parte os embargos 
ou pellloras feitas em mcrcadol'ias cxistenlcs nas Alfallllogus , armazen s 
ltlfamlcgados c nas em iJarcar;.ões, c esta tlisposir.ão proccele ainda 
rJuanclo o embaraço seja foito em tempo. • 

o mcsn to artigo estaiJeleee o privi legio e preferencia tia Fazenda Pu
l1 1ica no coueurso ele credores pela apprchcnsilo, porque a mesma 
l'azondil entra nesse cnso CO JII u sua 1 ntcnçüo rundacfa em to tios o~ 
hcns incursos em couunisso. Ordem ít Thcsouraria ela Bahia em .20 tle 
Dnzcmbro ele l86:J. 

No ,Ju lg;tmento ela ~pprehcns<io, pelo orli o~o ela mnf.eria, nno se tlcYent 
;nn pltnr, ntas rcs lriu g tr li ~ua lit ternl ~ i g nilica>;ii0 os t r nno~ c n,pi'C:Ja tlo ~< 
)1/JS tli spoaiÇÕ('S rr.g ul tuor·nlnr u:.;. Ordem ü 'rlieuuurdriu tio nl iiHtlll iHO 
em 1~ tlu outubro elp l86:J. 



entrepos tos, ll .:po:;i tos, e Lr:lpic-h c~ al f:1J H1r.g:u los, n:l fórm a e pe-1<) 
utotlu inllicado u.o presente 1\('g·ul ante nto; 7. 0 , :t de mcrcatlorias. 
C f-\":ncro~ qu e 1orem CBCOilf.I':Hios. nOS :lliCOradOUI' OS e lugares. 
SUJ CJI.os it fiscalisação, sem gui:1, ou despacho , ou que forem 
cmbarc:1rlas, ou dcsca rreg·:nlas sem li cen\,' :1 , ou ordem cl:1 com
IHllcnLe Hepa rtíção, na ftlnu:l do pl·cscnlc Rcgulament.o ; 8.•, a 
d e ge nci'Os, 1uercadorias, c ob.i cc Los lJlW forem subtrahitlos dos 
<l eposiLos, c arma1.cns sujeitos it juri sdit;~i o c flscalisaçfiO das 
Alt'an<legas, ou ii.lesas de h cndas ; \1.•; a rlc generos e merca
dorias-, que tendo entrado p el:1s frontrirn s LcrresLres para dentro 
<lo l mp crio, forem encg ntrallos occ ult.os no seu Lenitorio, Ott 
em c:uuiultos, desvios escuros o llC\0 frequcnLa dost c dos \'Chi
cul os c anima e& qu e os condnzit'Ctn , na cont'ormilladc üo art. '2.7 
!lo citado Decreto n ." 2~86 de 2\l de Setembro de 1859: 10.0 a 
qu e se vct·il icà r !lOS casos prev istos JICio ncgu lament.o qnc acom
pan iJou o ncrrcto n .o 21!Hl do 1.. 0 de Ma io de 18õ8; 11.', a rl e 
emba1·ca<,:ües por so ucgação dos imposLos de tllle trata o Cap. 9 .o 
<lu Titulo 1í. 0 (102) . 

(70'l) Mnur.lou-sc proceder p8la itlllemni zar.Ao da Fa zenda Naciona I 
ro JJlm um Vice-Presi dente ele J>r ovin cin, ciu e <tuloriso u uma appre
hensão a <l espeit.o· do csta tuitlo no Hegulamento elas Alt'anclegas. Ordens 
il Th esomarw tio Maranhüo em 18 do OuiutJro Llé 1836 c 13 do Mato 
ele lSi}i .. 

. Sob re ür.spezas com comcrlorias ;ís pessoas engajadas para conclu
:'-,!l'em ú Alfall tlega umaembarcaçüo de tida, vej a -se a Ordem/\ extiucta 
lh csounma da ProvJDCJa tio Rio el e .T;tn e1ro em 9 el o Outubro el e 1837 . 

Nüo tom lug ar a appreli eosftO ti os oiJj celos que roeon hecitlamonfe 
i}Jl'CIIl pr rtcnc.ontes a.os navios tl e g ncrra uacionalils ou es(!'ange iros, ou 
«s s.uas r espect ivas guarnições. Jn titl'llcçóes ele Ir, tlc Outubro tl e 18·10. 

So po:tem ser ap(lrchcndiclas as embarcações q ue cond'uzircm mer
r.a llonas exlml'i aclas aos Lliroi tos , qua nüo estas cons tarem wc volume& 
et c quaLqttc r 11.atu.reza , cmDnr eaLI.os c acconun oela clos n as mesmas em
hnrcações, pa te ntes ou occullos em alg uma parte tlella s, e nflo quando 
as _t l\Juxer occullas e rn s i atzu ma das pessoas que pcrtençüo á tripo
laçao c1t1s clilas crn ba l·cações, ou nc\.l as vonli üo el e passagem, sa lvo o 
easo ele ser o cxtraviall or o mes mo mestre on arracs ela embarcncfio. 
Ontem ft Thcsonraria elo MaraulliiO em 7 de Agosto de 1811. (ACld'i6a
mrmto c• collcccã.o.) 

Q,s gene~os elwontraclo& sem despacho a IJ orclo ele embarcações, aind a 
me~ mo mnüvega veJ&, cs ta cionnclas· nos portos, elcvCJ:;ló ser apprehen 
ch tlos corno exbrav iatlo& aos cli i'C il.os, sa lvo o caso ele haver li cença pam 
n essas cmbarear.!ies se a rmazena.m m. O'rcl em i\, TIJ.esonraria ele S. Pedro 
e m 29 ela Outnbi·o do rsü. 

li:' li l'l'e o tra11 sporte dos generos nac i<Jnnes el e uns para outros portos 
ao longo ela costu, c só pod'em ser apprehonclidos se !orem cueon u·acl o& 
em neto rlc cml.Jurcm·em para bordo de a lgu ma cmbn rcaçüo naciona l ou 
estrangei ra, que as haja de transpor ta r para fóra do Intperio, ou. de os 
empregclll' 110 propl"io consumo, em cnjos casos siio S:Uj eHos aos di reitos 
de cxporla e;io. Portaria 1í Alfandegada Co rte em 5 de Março de 1~i7. 

Niio cs taô suJeílas a apprellensão as mercadorias nacionacs ou estran 
geiras Ylnclas por loma- vjagcm ele um para q ualquer outro porto do 
lmpcrio. Porta ria ~ Alfanttega tia C:õ rte em 25 rle Fevereiro ct'e 1853. 

Foi julgada improcedente a da faltíu que trans porli11'1l ele bQJ'cio ele 
um navio d r. g uerra um caYallo s ubtra lli clo a0s tlirei l.os, que, ali ás, fi cC!n 
apprehemlicro, altenli o11CIO·Se á boa fé com que o rlono íla me,;ma Wlua 
a a lugá1•a pa ra semelh ante fim. Portaria ú. 1\ffanlioga ela (;ôrle em 2~ 
li e A(';'osto ele 1355 . 

VeJa·se a 0ntom <i Th csoumria dn Ba.h.ia em 12 etc Novembro ele 1856, 
citacla em as notas aos arts . 671 c 67<1. . 

Quanclo por vw de denu nc ia se yerifica.r a cxistencia . . el e mercadorias 
OLl gon eros s ubtra\i Jr:IOS aos clJrmtos a bordo de Jlüi'JO fundeado no 
portu, upprch en<ler-se-hfto os generos e mercmlorw.:;:, m<~s não o m vlo., 
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/lt' L. i'f:t A 7.on:1 fis, ~: d tl e que 1.1'.11:1 n ~rt.. 7~2 ~ :l.", n." :1 
lintiLn-st•, na~ l'ro:I Wit·as lcrrcsLt·es, no liLOral, ou 11:.1 ttl:trjjt'lts 

~c cst.o nr10 se occnpar na cçintinosa r.onduc:r.;io de mcreacl orias. Ordem 
i t 'J'ItCSO LII'ilJ"ia ele S. l'cdro C/1 1 :J ltl e 0CllfJtlllJt'O tle [8[)5 . 

Nito tem ILLgar a .1JJ[>I'C'I t t.ll1sflo do llHHicints por l'ttlta do li rcnça t.lo \.o
vorJtO !HU'a seu uó..l~lc. Gw11pcto ;i Capilnnin tio Potto pl·ovidcnl}iar a 
t'r)speilo. Ortlem (, Tltosot.u'itl'ia tia Bal11u otn 30 de ~lan;o de l8:i7 . 

Sol.Jre a upprchcnsão de aguaJ'dcnlo de con Ltmo no tnunic•ipio cli1 
Curte, veja-se o Hcgulamcnlo ctuc l.J<tixou com o JJecruto n .o :HGo llo t.o 
Uc ~!aio Uc 1s;;s. 

Foi jLLigacla itllpTOCelleutc uma approh<'IlSiio rle diversas ohras elo onro 
<lo uso Jllll'lit:ular Llu ttnt \'h sBnge11·o que ::;altia para t'ó t'il do llltpcrio. 
J'ort:urin á oxttn~La M>)Si.t t. o Gonsulmlu tia <.;Orle em '1llc Oului.Jro llu 
I SGO. (BOI.) 

Yujiio-sc os Avisos <i Prcsitl cnria ele Mnlo Grosso em s ele Janeiro ele 
ISGI, c ao Mini stcno lia A ;.~,Ti Gu ltura e111 22 rl e Julho do mesmo unno, 
r c ·ommuntlaotlo Lolla u vigiluncin, e requi tii lillldo providenuius sol.Jre u 
contraiJamlo que l'nzi~1 o vapor Nnrquc:; dr; olindn. (BoL ) . , 

o cotntnandantn e wuneelwto do va,por fareLo el cm.tUtelos . l'ortana a 
Af/'nnrtega ele Albllf[tterr[HC ent 1:2 ele Agosto ele 180 1. (llol.) 

'l'e11clu sirlo apprr~ ll ott~liclos Ires csmtlcrcs de tlllln I.Jttl 'r'n nmr.rirn n:t , 
requisitou-se no ~linistcrio ela ;\Ia rinh ll que mnuelassn in formar ]>e la 
Cnpilania elo PorLo se a mosrn;t lmrea, 0 111 vista du sna tripolaçiio e 
to~telagcm, c naltt.reza rio servi ço om que se empr ega, o;io t en(!o l anrlo:t 
a IJorcln, precisa Oll nfto de quutro esca lcrcs. Anso 011 1 12 tl e Novembro 
elo 18tjl. (Ro l .) 

A viso ü All'andoga ria CMtc em 17 rle Fevereiro de l 8G2, citaclo em ;~ s 
notas uns arts. '1•H 1;i ::!.", 11.; c 710. . 

Veja-se o Avi so no Ministcr io da i\Inr inha c Ot·cl crn (t 'l'ltcsouraria t111 
s. Pedro em l •l de Feverei ro de .J !lüQ, sobre o cot\lraiJant.lo velo rh1 
Uruguay. (Annexos.) 

Mandou-se refot·çar com onze Guardas Kar:ionaes a guartliçüo da 
fronteira de lllissões, na Província ele S. Pedro, r:ollocnndo-se <lestara 
mcntos nos passos elo Jhicuhy c ria Cruz. Orrlem •i r espectiva 'J'Itesou
mria em 13 ele Maio de 186~. (llol.) 

Man11ou-sc consultar it r espectiva Secçiio do conselho de Est.arlo sohrc 
u11tn apprelt cnsfio ele ~00 l.Jarris ele vin ho no trapiche alfandegado vapor, 
t.le Mannho & Aranagn, na cid ade do nio de Janeiro tleclaramlo-sé qutJ 
o Tribuna l i.lo Thcsout·o: Lontilnclo con hecim ento do recurso para etle 
interposto, reso lveu por maioria el e votos d el'eril-o, por se ntio haver 
ttollo nenl tlltn dos casos t.l e fla g rante, do que trata o~ 3.o do arL. '142 clu 
negulamcnto, e preterir-se além elis'so a formalit.latle essencia l de se 
marcar ü parte intorossatln os quinze dins elo mesmo n e:.;u lnmonto pant 
p1·otluzi't•.sua clofesa, na fórma i.la Imperia l Resolução llo Consulta de 10 
tl c ·Al.Jri l tle 1861, e com cuja dcli bcmçiio t.lo Tribunal elo Thcsouro ntlo 
RC con formou o lúinisterio da Fnzemla. Aviso em 10 ele Junho de 
18G2. (1301. ) 

rravmulo a seccão do cortselho de Estado confi.nnado a decisão do 
rribunnl do Thesonro, assim contmunicott-se ú. Alfandega. ela CiJrt.r: 
JIOI' Aviso de 16 de Agosto de 11162. ,Jras deprchendPndo-se dos papeis 
c1uc (ordo ao conhccim.ento elo n·Wtmal qtte se tentâra o contrabando 
ctr: og/.ras 200 pipas de vinho, mandou-se remet.tcr os 1·ereridos papeis 
ao Jtti:o Jftlmctpctl, pctra conhecer do caso, e jutga1· como entendesse 
clt! dire·ito. (Boi.) 

A nspeito de a.pprehensúcs, con·vrfm ter muito em vistc1 o Aviso á 
A 1 {anclega da cô~·te em 13 de outttbro de 1862 sobre a qu,estáo U.oma
rncra, de q11.c se fnllr:: rnt_a? 110tas aos m·ts . 120, uzo, 751, 763 § 1. •, c.tc. 

g Foi nppro\'ada 1111111 dcr·t~ao ela Alfanrl cgn lla CÔI'te, pela qual multura 
r m dous terços elo r cspecl tvo Yalor um IJanil nom peixe em salmoura, 
Hf.>prch!'nclirlo sorn rl es pilf',lto cn t. nut<t. c:nuôa. Con sirlcrnnclo, porém, o 
Tribuna l do Tho ·mu·o llllC o lllcl tvtdno que eondnzia a cnnôa so 
achnvn r.omo pobre crn Lratnmcnlo no lloSjJttul dn ~li seric.onlia ; qne" 
peixe apprchcmli tlo r.r •. ·t prncluc.lo nnr·ionu, v indo tl11 Rio (:t•atul c rio 
Su l : r vi s to o ya lo t· in .-< ig nifir'iillle do gc ncr0 c ela canOa , t•rso ll-eu qne 



~'i:os r ios, lagóas, e aguas in teriores elo lmperio, a um quart'G 
'€\~ legua em toda a sua extensã.o menos a pa rte eomprehen
<hcla 110s limites urbanos das CicÍades, Vi !l as, e rovoaçilies; e 
comprchcnde as Ilhas não hab itadas (703). 

t.'osse t·elcvncla a mnl·tll c ICI'antnlia a üpp t•elt Cllsiio. Avjso il Alramlega 
·ela Corte em 13 rlc Maio de 1863 . (Dim·io OJ/ic·inl n.o H ti <I e 1863 . ) 

este A-viso é de 13 àc Ma·ie, c não de 13 ele Jttnho, come se vi'J do Dia ri e 
'0tllcial. 

Ma neJou-se levantar a ur preh ensfto li e uma cutruia concluzinclo barris 
ele. YJnh o, que se tinha Glesviuclo t10 ili ncTar io nttucuclo na respecttva 
.guta, por so ter prO I'aelo que o clesl' io proviera ele engano elos conclue_. 
toros, ll além t~isto o vin ltO j<\ ter pa9o os direitos lic c0nsumo, e só ter 
•te paga r os ele expeel ieute 'na All"anoega do porto pora que l"ôra clespa
·eharlo. Av ise ü AJ,famlega ela COrte em 20 tle ~laio ele 186:3 . (D·ia1·io O(Ji
owt 11.0 15G ele 1865.) 

,Julgou-so impraccclcntc a anprehensilo rio uma porçito ele 11olvora já 
tlospa_chatlu pn·ru consumo, sntti clu cto depos ito de Jn lt omerim paua ser 
-benertc•aelu tia avar ia que linba reccl.Jiclo, sendo tlepois venclicla com0 
po lvora grossa. Aviso ;, Alfnmloga ela Gurtc em 30 ele Maio ele 1SG3. 
( Diag·io U{(iC'ialn.o 158 tlc 18G3 . ) · 

Ntto procede a apprchensuo t10s objeelos nrrojaclos pelo mnr em con
scquencia ele sitl istro . Av isa i't All'anilegu ela Côrt.e em o 1.0 ele Julho ele 
18GJ. JNw·io O{ficial n . o lí6 ri e 1863. I · 

Aviso :\ Alfnnelcga ria COrte em •1 me Dezembro ele 1803, cill\Clo em a 
11ota a0 arL. 751. 

Nilo se pTesumimlo que tenha haviúlo framle a apprehensüo é im
.procetlcnle, mas póclc ter lugar a nmlta por inl'rucçilo elo f\egu lumenl.o. 
AV ISO i\ AJI"unelcga ela COrte em 10 ale Fevcreiro ele 18G•!. (Dta?"bO 0{/1c·Lal 
QJ.0 •~8ele186t) , 

VeJa-se a Portaria a A.Jranelega ela Côrte em 26 ele Fcvereil'O ele lSG-1. 
(:.tnnexo.} 

Veja-se n Porlm:ia a Alfunclcga da Côrtc em o 1.o ele Abrillle 1864. 
(Annexa.) · 

Esta Porta?·ia acha-se no Dinrio O!Iicial n .o 85 ele !86<1, mas pe l a im
,por~anc·ia clct materia vai annexa·, vis lo que não estcí na colleação das 
dJCI! 'tSÜCS do GOVM"'ItO. · 

il_'o ?"e{e?·ido Diaa·io acha-se uma ottbra ele ·igtLal data sobre o mesmo 
:Ob.J.e.cto, dü··\g·ida tam.bem a Al{andega ela CiJ1·te. 

O dono elus mercaGlor ias é res pon~a ve.I pelO$ actos elo seu preposto .. 
Seguncla elas Portarias supracitadas. Decreto n.o 3217 ele 91 ele De
zembro ele 1863 ar t.. 48 . 

Peeli.o-se no Presielente Ela provincia ~Ie S. Peclro circqmstanciaelos es
·elareetmentos sobre o conLm lJanclo que se fn em diversos pontos ela 
.mesma provincia .. Aviso em lS ele l\Iaio ele lt!G4 . (D·ia?"io OJJLcial n.o 
117 de 18M.) 

Se se effectuar .a lguma e:xpertaçiio ~le Gliaman t.o~ somo pagamento 
do.s competentes eln·e•tos , dá-se o crime elo art. 177 do Cocl tgo Cn mm.al., 
CUJO JlDOCOSSO e uulgamen te é ela competencia tlas Atttorielades a cln1 J!l lS
-traLivas só mente no caso de flagrante, devenGie no caso conLrario elar-sc 
1~ur.te a Autoricl acle juclicial competenLe para pl'oceeler ulteriormente na 
fõnua ela lei eo nôra os iml ioiados no crime. Ol'llem ü Alrundega ele 
Albuegterque em 30 ele Novorubro tle 1804.. 

Aviso it Alfanclega ela corte em 3 ele Mnrvo ele 18()5 citado em a nota 
ao nrt. •.113. 

Não eleve t.er .lugar a a/J.prel·lensao por meras informações ele se prq
ttencler embarem· c~anelcs iuamenle mcrcudol'ias como subtraillclas a dt
~e i tos , sem que se verifique algum elos casos ele flagrante elo nrt, :~2 
§ 3.o Ordem tt Thesourm·ia elo Amazonas em sele Mato ele 1805. (DWH0 

Oflicial n.o 123 tle 1865.) 

(703) o Provedor eln casa ela Moeda é a autoriclaelc ~ompeten te para 
ulgnr os processos ele ap prehensilo ele ouro em toelos os casos oc

correutes. Por tarias ao mesmo em 3 o 14 ele Julhe ele 1845. 
" O p1·ocesso a seguir é o do negttlamcnt.o da.s .4/.(etndega.s. Prime1:ra 
à cts Portat·ias C'if,adas . 



C.APrTULO I:I . 

JW l' RO CilSSO. JI.D}llJ'US'f l lATlYO DJ.S Al'l'•RED!l ·suES E ~IUL'l'AS. v04_'f . 

A 1t. 74'i. Vcri!l caàa- a app.rcfrens·ão- em fl'a.g ranLe, s-erão: os 
<llb;tectos a.pprc lu~nllittos,. se us conuuc to-res o vchicul'os. qtl'c o 
transp<H·tarem co nduzidos. se·m tlc mora ao P os to, Begis~ro , OLl 
Estação i< iscal rn ais p1·oxima , qua.n<l o n:'ío. possã:o se11 Iog·o :tt}re
senta~!O-s ao Chefe el a. Hepa r Lição, c alli JHlS tos em boa guarda 

"a té- que n::t p-r i.meii'a oceasl<i.o opportuna possa e-tl"ec tttar-se ~ 
re fe rida aprcsen tação (70IJ). 

~ 1.o- P resentes a.o Chefe cfa Repar LiçãQ, 0u, na su a anseneia, 
:10 E mpregado qu e s uas vezes fizer, e na ele ambos a fjualquer 
OUJLrO a qu em COfll{>C Hf a P" licia elo I'CSjJCCLiVO. lJ istr i.c LO F isca l, 
on !lll fW1'adouro se lavr a rá o. competcn t.e termo de npprehcnsãl) 
enr que- O' fl pprehensor ou apprchensorcs. r ekl t:H'á õ e facto 
com todas as suas cü ·etTm-s·Lancias, mencio nando ao. t11esm o 
p.asso o dia e hora ckl a.pprciJ ensão, os objec to s, embarcações , 
vehi cul os , o ::mim ::tos a pp 1·eh endidos, as pessoas cte Lid::rs, e :w 
tes te munhas presenciaes, se as h ouver . No. mesmo ou em aCLl) 
SUJCC'CSSLVO. s:edio, illLCl'l'O·g::ttlOS O.S- CO ll.UtLe L01"CS. ll ::tS illC L' CaÜori :1S, 

(;O•f) Deve-se gua rdar u devida o rcrem nos processos adnl íni stra ti \COS~ 
f (-u e po1· serem i'ati tuhH.I os lacs, nile c~eixflo cf·C' ser .fcrchiciues em todo o 
r ig or do direito, curn priuclo po r isto que cle.ll es con ste por Ler mos ou• 
decla1·ações autfl-eutitms, etc sorte q ue rnçflo fé, todos- os tram ites- se
g nidas a ló fina l•, ]Jrincipal-uieiJtc os QLLC ro re111 ela s ub stanciu da causa .. 
c ircular ele 2 ele Agosto de 18·18, Ordem á Tl10sour aria elo .Pará em 2G. ele 
:tl'c-vereirtJ de 186Z .. 

voj a-sc o n egulamouto que lJ a ixou com o Decreto n .o :J2H; crc :!l ele 
Dczcmbr(!) etc l 8(i;J ur ts . . 22 c 30-.. 

(105) Q'uaiiJica Lfo o n ilo paga mento do se!Co co mO- swMro cç;ü0 Lfo im
pos to prcvJsúa r>e lo m·L H ·! tio ll egH IAmen to ele '26 el e :Uezembl'O de 1800", 
o processo· a seg,uir-sc é o prcscritJI.O n os arts . 7,141 c segl'liuLe& do Ue-· 
g u•lmaent.o elas AHILnclegas. Avi se> ;\ p~·os i e~enc i a de Perna,mb\teG em 2Z 
((c Abril ele 186,1. (D·ian o Oflic•i a l n .o 9!J el e 18G•1.) 

1\Ianctou--se· en eregur ao cons1~1 ela ItaJra , n o n io 'Ie Ja-ne iro, urrr nav io 
duque! la n açilo para o te r· sol> sua g uanlu c re&pon sa.IJiliclaclc <llé a tlc
cisilo de u m l'ecurso inte rposto pura <> Co-n selho d.e Estado em pro
cesso de a·ppreltensão cto m esmo na-vio, .l'lon hunw l'esponsu.hiLi clo.cle cu
ben cf0 uo Go-ven w pelus clcspezas que occas io.nn:r a clemoru, liJcm com o 
qn uesq uc·t· s inis tl'os que fJ 0-1' rorça mn io1· possa o nn vio so li re r clurun te 
esse tempo. Aviso á Alfumlego. ela c.Or Lo em 6 tle JUurco ele 1863. 
(Awncrvo·.)' 

l'crmiiLio-se cfc pois que o mesmo navío fosse Yemlido em f1asta pu
])Pica p'CIO Consulaclo , co m assisl.encia de um em pregadv cta Alfanclegn , 
rccol'henclo-se: ao. co l:rc cl eslu o respellti vo procl ucto[ a té a dccisit.o do 
Go ve-rn a. Av1so a All a ndega ela Côrte em 23 ele Ab1·i de !SG3. {Dial·io 
o{ficial n.<> 12& de 1863.}, 

os objcctos appre hc nLIJdos devem sc t· tra ns fericlos ele honro !l nunca 
nem· sob r espo nsub ililiaclc elo Capi tao d o n av io . Orclcm t\ Thesouraria 
de s . Pedro em r. o elo Ju·nfl-o tle 1863-. 

Vej a-se o J!Jcoref,o n .o- 021'7 el o 311 tl e Dezembro ele l8G3 art. d'1 . 
Es t e Dec·r eto, a1·ti (J fl c·ita.do, é appfiwveh ctos casos de cr.pp?·eha1't:>ôcr etc 

cwixas cie asm ca'l' . Ordem â Theo01l1"a1'ia." çla JJa./tia rm li) <6e Fe·vereü·a 
dP l6ll. l . l-~clcli tume1 1 lo ü c.oll cecüo..) 



e '!]l.l :lésquer pCSSiil::tS 'clcüüas .em ·virtullc a::t :lftllTCriCUSi:ío, ~S 
<quacs SCI'àG ('}bl'ig-allas a dcclamr .seu nome , :Ctliaç.ão., :idade, 
qJt·ofissão, nacionalidade, se sabe ~c r ('}Lt escJ·twer, Juga.r ,elo 
seu Jlascimcnw, !l"es i(leucia c :de teu·çã·<>, fac ta :que mo~ivou a 
m
1
· esn~a ~lcteução, c suas circtuustauc.ias., ·se :os :objectos ~ppre
wndld:os lhe pertcnc ião, ou a .quem, o seu .des.Lfno, :as razões 

'(![Ue j ustiUcão o seu JH'o cedinacnLQ: 1-:'lv.r:mdo-se .u u~o :d tudo, 
·que sc1·a _sss.il)'mHl.e pelos i ntcrrog:Hlos, :e ma-is ;pesso:l'S !!J!'ü
scntes, .aléru tt.'l. pessoa .que .th'er mandad0 lal'r::n· <C~ termo, .e 
·da 1~m.p1·es-ado :qu.e e esc rever, ·.que .scní. designa·do .pel.o :CJJCfc 
-ela Rep:lrtiÇãQ, <0 11 ·pclG Eill iH'ega"ClCl ·a qumm f~J·cm .os :objeetos 
:apprehc.ndillgs :ap 1·esentad-os, n·a f@rma :acima ·prescripla (7.06). * 2.• No mesmo ~CLQ ·pocler.ão ser inque.rirlas as LCs Lemunl~ a s 
:prcsenc iaes e ·as int'ormames, CG'ftl ass-istend:t ~l os oonctuctor~s 
das mercador'kts e pessoas que esti:vet•eJn .d.c.Lidas .em '\'.ir.tu.de 
lla :a·ppJ·e.hens:i-o, :as .qu:l'cs poderão, 1)3J'a escl-arecim<ent-o, :fazc!l' 
quaesquet· .ohser vnçõ.es .aos seus .tlcpo]mcn ~os, .ou .r.epct;gun
.ta l-as (707) • 
..., ~ 3 .o .Preen cl11das cst.as forma1idaàe~, ·se os ile~ltlos 1Jl'esta1·ent 
"ISII1Ç_:t, ·eu cauçae ao val01· cb multa em que 'HICOnerem, ·sc
;ra(!) 1Jttlll edi:t tamcnLc ·soltos, 111'aTc::tndo~sc-l:hes -errr t-otio ·o casn, 
o JH'~ZO de 15 c! ias, vara, independente 1de ·qualquer ·outra iu.bi
maçao., apr.cs·en·ta.rem ~ma defesa, reqtlercTefll ·o que mr -a bem 
úo seu (U1·eito, .c werem p~:oacg·u:ir toli.os os ru:ú termos .LIJ} 
processo (7tl8). 

\106) nocommcndou-sc o preenchimento L1as ro rmali<latl cs exigi elns 
;nost,e J~aragrawho « respe i to elas aplJl'l!liJC1lsci es. A.wl se> .it • JI.IJ:illilr.lc:ga ~: l a 
!Córte .em 17 ele Março ele 18 62. 

Nos tomqos de .apprehensüo ~lt)VC-se oleclarar sempre o din c ,, l1ora 
'CDl .quw ella ·Leve Uugar. Grgani za ltclo-se ' i~ t·occsso.estDeciw.l, c ui<o Jii~J -
1;;ü llrlG - ~e en~ l~Vl\G .os mesrnos Lfn·m0s .e o jU·Ignmen-to , pam -e xt.rul~i.rem
.se có tJtas e const_iLui r -sc cnl.;io o processo. ·Os term os tlc~'.em ser,1un tos 
-em on gma·t. 0Tcle11S ü Thesourarin de S. l'eclro em Lo c .u de Hl llil @ 

<Cle 186S. DJta ít .d.G lliG G: l:<~lJICI .C .dG NOJte .c.m 14 Lle Se.teL11 1ll'GJ uQ rllCSlllGl 
a onL . 

N;io se tlevc âc'ix;JT llc Interrogar os ap-pre11cn ~ ores e concluctoTcs tln. 
mema!ilorias s0bre as ciTcumstanc.ias alo J'arto. G.nilenu ú 1'JJ.esoxm1n·ia !ile 
:S . ,l'ecl ro em Gele Jt1 nh o Gic 18G3. • 

1 CJ:t-se Q DccreL~ n.o 32Qi •ele 31 de TlczcmlmiJ ele 18G::I mt. ~ ~-
.:o . ~onterrogatori G 11i\ID se eleve limi tar ao cap itito, m as es~cn d cr-se ?l ll 

TJrloto e 0u Lr as pessoas !'la tripolação. i\l'iso ;\ Alran.d~a d.a .CMt.c em 
''il de Ma;rço de .1'8G5- ( /Jiiaa·io 0/}i-C'ialn.o 7.0 de li3G5.) 

('707) Uev~m Slll' i nqucriclns as i.esl.rmunltilS comprolJ~·tol'TUG tl<!) fil'C flll 
ll:111 appTe l~ eusüG. Clr<l.etu á 'l' IWSGJUJ,uia de s. i'cLI.n~ C tu !5 de ,)l.u IG> 
;de 1863-

Nilo se tllcve lC17 <lr a ínqu i-u iç.Cto ao cxc:nsso tlo 0 T•ns·1a cct~Jr ·ou i\clmi
i'l i st~·url crr se Lli·rigir .z~o Chefe clc PGi icia cx ig i:ntlo infot·mnçõcs tios eri
~nes .conunelt iclos e {l roeessGs ,,\ que pcH •·ent~Ha ·lcn lw res,pomlttlo IJ 
.clouo elas mercadorias. Ordem ;\ Thesouraria elo A mazono s em 8 ele 
1V!a io de 1865 • .{JJic1frio Offic:ia.ln.o 123 ele J8G5.J 

'('1'08) Deve-se sempr e marcar ;ís -partes o 1JI'.1ZO de 15 !Iins, por ·sor 
esta forn~u l icla el e sub~ta n e i a . l , como foi declaTa cl o peJa ·Jutper.ta l He,so
h~çfte -ele .con suilta de 10 rle Abril c~ e 1861 ; e per isto a sua Oln lss8od n
nul.la ·\!1 IIrocesso. Ordem á 'l:hes()ura ria cto Parü e m 13 elo oli~o .me~.~ 
;a nno. A l' iso ;\ A.!fnnclcg~t ela C: ode em rr de Fever e.t i'O de 1862 .. Ol_clcmcti:l 
'l'hesoul<tl'ia dr, s. l' ccl ro em @ JcQ cte J.un:llo ele 1862. Ni ta >! do R 1~ Grau l~ 
<lo Not le e1n 111 Cile Setemllro -ele '1863. · _ _ 

Os !1.5 c! ias <levem .. e r em toei o @ caso marcados clepo1s <lo prc~nch 1_clliiS 
illS Jurtnal i!ila ,lcs cs.t.tthcl ecielas nos §li 1.0 !:l 2. " elo ·tu'l. 74. 1, po1s u t!eJes;•. 
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§ 11. 0 ncntro <leste pr:tzo pode rão as partes intcrcss:H!as aprc
'·cntar testemunhas, e produzir •tuat.:S{jncr· a llcga•;ücs c clocu
mcutos (709). 

§ 5. 0 Todos os papeis rclnlfvos á app1·el1ensão, com os te rmos 
a que se rrefcrcol os para gTaphos auLeee!lentes, serão presentes 
no dia immediato. ao Chefe ela Repa rLição, que depo is llc os 
rubricar, quando L:1 es te rmos não forem fe itos em sna prcsenr.a, 
caso em f[tLC o f:1r it logo no mesmo acto, man cl ~uá p1·0ecder 
ú avaliação de tudo t!uanto tive1· sido app l'ehcndrclo ('NO). 

Art. 741í. Se os contluetores se evad ire m, 0 11 nfw poderem 
se r presos, feitas . as llili gc ueias de qnc tr:Ha o ;t r· tigo :w l.cce-

. denLe, serão citados para clenlt·o do prazo de 1o dias im pro
rogaveis pro(luziren' s.uas <lcf'esas, Lest.cnnmlras c docun1en1.os. 
Se nüo fôrcm conheeiclos, 011 enco ntrad o~, :1 c itaç.;:lO será !'cita 
na fórma do aTL. 7õ3, sendo os cditaes de oiLo dias fixados nos 
lu gares do csLy lo, c pnhl icados nos pc1·ioclicos tlc w:-~ior cir
c ulação, oncle os houver; c neste easo a cerl.ül<lo de sua pu
blica~·.ãQ import.ará a da citação (71'1 ) : 

f!I'IC clcnlro tlcl lcs a pari c I 111 de produzir, seria incom pl cfn, o Oraria 
wcsmo annullaLla scrn o ronlrceiinei rlo elo OIJjcrlo, i 11f'ornraçõcs, irl
ttueri tos c m<1iS ci rcunrsiD JWiflS rl a npprc lr cnsiio. On.lem f1 T lic~nunuio ela 
.nnllia em 20 el e AIJri l ele 18ü3. 

Se O termo d.a Jiançu t>rc~lnrla pelos ll c. l id os [Ôl' I \}.IJiilCia CIH I i VI'O ]11'0-
pr.Í{), deve ser Jtmlo ao proecsso por có pu1 anLhenLicatl a. Orllon r ú 'l'lr c
sonnnia el e S. Pcclro rm 1ii d e ~·lni o d e lSB3, ha potteo cilarln. 

Veja- se o ])ccrcto n.o 3217 ele 31 d e Dczcnil)ro de l8G3 arl . •10 § 1.o il ;
(i.ne, c url. 51. 

(70D) Ncio hct clispos~cc&o c~!qwno (j11C prnnillct ct 'iltlervcnt'<i·O 1tc act·vo
oado por (j1.ta/C{ l /e1 ' (tos pwrtcs 1/.0S jl?'OCCSSOS aclnll:nislraf.ivus e/a CC11-

111'0/tm'!SciO; toctavict no 7n·ocesso Ho nr agncra , de q·ue trata a dJecislio do 
Hl de De_zem.b?'o cl.e lBU~, adm'ittio-sa ad'Oogado, tanto po1· 1>cwtc do 
app1·ehenso 1·, co.mo do i,nctir:iarto co?t.t r abanct'ista, no qne o nibtl'ltal da 
1'/wsOiwo tacirtarnentc cons(•n t.-io 

Jls testemunhas da llcl'csa ll cvcm ser inquiri tlas n roqucrimcnlo rl<l 
parto. Ordon1 ú Tl> csoLu·a r ia de S. Pedro om l ó ele ltln io lic l8G3 ciLilll<\ 
em as nolus aos p<u·agrnpllos <Inl criorcs. 

('íiO) A nvalinçüo d ovon\ SCT sempre anterior ü liceAsitO d•o procc~su .. 
Aviso <i All'amlegu da Côt•t.c om 3 Lio OnLnbro elo l SG'.l. 

A avaliaç;ão r; c eleve ma nela r pr·or;eder por cl cspaoho c 11 üo I'Crbalm enle. 
o rdem i:'t Theso urnri a Lle 3. Pqclro e m 15 ele Maio el e 1863, srtprn ci laua . 

No llcspacLto el evem sel' dcs ignnlllos os Empreguelos compoiO!l l.es para 
n avnlinr;üo, a (juJ I llcvc ser poste rior;\ riMos a ela parle. Orei em <i Tli e
soum ri<i do Hio Grun•le do Norte em 14 de Selcrnbro ele 18G3 cilada em 
a nota ao § a. o 

A ava liuçao Llcvc ser po~ Lerior ao f.orrno ele app rehcnsfto c infcrrog.1lo
l'ios. Av iso ú Alfnnllega tl'a COrte em 3 Llc Março ele 1865. (Dia?·~o Of!icial 
n." '7o de 1863.) Dilo ern 13 elo mo~mo mez e anno. (JJ'icwio Gf[icial n.o 7::J .) 

A aval iação nüo tlcve snr fcífa por ~nn ~ó Empregacl_o. Orrlqm ;i Tlle· 
soururi u elo Amazonas np1 8 ti o Muro tle 1865. (mano Oflicwt 11.0 1;?3 
llo 1865.) 

('711) Ordem 1i T l r os~u rn !·i a elo Pnril em J 3 de .Ab ri ~ ele 18G~ cilncla 0111 
a nolu ao§ 3.o AVISO a Allunelcga tl<l Curlc em 17 lle l'everrmo el e ll:lG2 
nlt i tambem cilmlo. Aviso ú SoocÍ<io elo Fazenda li o Conselho el e r.~stnclo 
tMn 10 ele Junho de 1862. (Dol . .Aviso it Al foncl cga da Cc\rlc rrn lG d o 
,l goslo tle 18G2. (Bo i. ) Orclcns ü Thcsonraria tl c S. l'ccl ro en1 o L" cu elo 
Jun ho ele ! 863 ciLaclas .cm_a nofu nqs §§ I.o o :to do arl. 'í,l ..t. 

Nilo se •lispensn a citaçao !DOr eelifaes, a·imln tJu o nor ru ga do eapitHo 
c ignorun.cia elo clono qn donos tias 111\)rcnclorins (esu·un f>.e i l'ilS) cluc 11t1 0 
!15 roc lumi\1'iio, sr.JI1 r rl mlo o rcsprrt rvo Consnl. Av1so <t Alfnll(r(l''' 1l<t 
~~r'.c em ;zn rle DcliCJ!ll1ro tle l 8li~ . 



Art. 7~G. Dentro <lo p1•;u~o el e 1o dias, ma1· c ~do peio art. ít,.!i 
§ :1.", on con t~do do vencimeuto do prazo <.leque trata o artigo 
auteeedcnLc, o Chefe da Hcp~H· t i çfw, n:~ p1·cscnçn. <la. par tes, 
c depois de ouvi l-as, on, ú s11a rc,•elin, ouYiüos os npp l·ehen
so res, procederá n quacsquer rlil igrnei.as, info r mações, c inqncri 
t.os de testemu nh as r[u c jul gar ncccssar ios para o dcscobTilll cnto 
l)n vcr dallc, P9thmtlo iL itcl'l'ogal-as sob t•c f!uacs qucr pontos que 
I OI'CIIl COfi\'C!ILCilLCS (7:12) . 

Ar t. 7t,7. Prcpar~1do o processo na fôrma ri G~ nrLigos :1ntc
cetlentcs, o Cherc d:1 n.cpartiçiio profcrirú o Jll ais hn:v0 posst
vcl :1 sua dccisr10, ju lg:1ndo, 011 n~tu procedente a a.pprchensi!o, 
em ll~H"tc, ou no todo, c impomlo <lS multas que no caso con
hcrcm (713) . 
.. Art. 7@. E' li c it,o ú parte accusada des ist ir do p1·a:w que l!Jc 
for conccd illo. 

Art. 7t,!l. Datla :1 dccbflo, será clla intimatl:l ús partes na fúrma 
<lo nr t. 74i>; c tla data da intimação, ou scicncia CO JTCril o termo 
parn a intcqJOsição dos recursos que forem fncultatlos 11clos 
ncgnl :llncn tos vig-entes (7Hl. 

Ar!. 700. No c:l. o ele mu lta por infracção elos Ht•gul:lmCnLOs, 
scgll! r-se-ha o II JCSII JO processo, na parLc fJ!IC f'ór applicavc l, 

(712) Veja-se n .\.\'isos ii Alf<unlega rln Curt- rm lítio l'cYcrciro c 3 
li e Outubro tlc l l3G2 citados em as uotas ao art.; ll §§ 3.o c ;;.o c art. 11->. 

(713) A nmi la tlo art. 27 lia Lei tl c 21 ti • outuhro tlc 1813 c Regula
mento do 20 tlc Jun ho tio 18<1.1 é especial pam o co ntra ba ndo ti o p<\o 
hms!l, c po rt anto nüo pt\tle po r annlogia tornar-se extcns i1'a ao conlJ"a
lla mlo tlc qualQuer antro gcncro ain rla que ~rja nwrloira rcsonada. 
Orclcm i\ Thcsouraria das .\ lagôns em 26 do Janeiro tlc I!l;;B. 

Rm rnalcriit de coutrnbanllo (como em Indo o mnis) o TllSJlCClor da 
Alfi)llllcga ou o AllminUrallor da ~ I o a de Rcntlas tlCI'C conhecer c lle
Citllr elo caso, como achili' tio justiça, tleixnnrlo ;is pnrtrs os rernrsos 
legues. Portaria <i Alfnnctpgo lia Côrte em 15 cte .Junho de 1837. Ordem 
i\ q' hcsonraria tio Paranft em 18 el o Fevere iro de 18G'.l ·in {lnc . 

Veja-se o que diz a orclom ;, Thesournr ia li a Mnranll ftO om 19 elo Ou
tu,bro de 18G:J cil<.Hla em a nota ao nrt. 7,1\! !i 2 .. o Aviso;\ Alfanlicga ela 
C orle em 17 de JTcycreiro li e 18G l. (Dim·io O/licial n." 55 de ISGL) 

A elecisfio clero ser clnlla no mesmo processo c em fol ha tl islincla ele! h:. 
guar\lan.li!J-SC nos processos atlministral.ii'OS as mesmas form~ l itlaües 
li os JUCI ICJanos. Ore! em á Thcsonraria do Hio Grande do Norte em l-1 ele 
Setembro ele !863. 

O processo elcYe ir concluso ao Inspector da Alfamlcga para a clccisüo 
f1 nnl. Orclcm citada . 

E' nul lo o processo elo app t•chensiio se a ti Glcisil o l't\t• proferida por 
Tnspcctor ou Ael min islrndor pa rente ctÚ gt'ÍIO prohiiJi tlo elo i!Jlprohen
~or. O processo eleve passar ao substituto. Orllcm li Thesournna elo 
l\lnrnnhúo em o ele Setembro elo 1850. 

(714) A intimação só é imlisponsa,·et nos casos tle apprehcnsão o 
mul ta, c não nos ele sim ples despachos em requcrimont.os, em bom con
ccm cnlcs u di J'e ilos . Onlem !\ ThcsolJIIaria ele Pcrn ambur.o em 23 el e 
Abril ele l BG2. Orclcm 1í Thesourm·in do Ilio Grande elo Norte em H 
<lo Setembro nc ! 863 supra citada. 

A inti mação nito deve SQr feita por Empregados incompetentes. ordem 
à Tllesouraria ele S. Peclm em !3 ele Outubro elo 185!1 in {inc. __ 0 

os competentes pam isso são os continnos c r:orr eios. Art. ~~~ ~ J. 
Na gcnet alidadc-par tes-não se comp?·chendem os mnprcgados. rf.a 

.Al(cuúlega on 11/esa rle nenrlas, amda mesmo que app~·ehensorc:s ~!JJag. 
11a1·a o {im de se lhes (acultar o ·recnrso. ordem n rhe.~ou? 01 ~a ~c 
s. Pcd?·o em 19 de Fever eir o ele IS.IA. cir w l ar <.te 5 de Jancl:i'O de 18Go. 

e' canccdülo 110J'él1} o 1·ecnrso, por exccpçcZo, ao~ c~pprnhenso1·c.s. ctn~ 
lmrcas de 1Jigia u, ve la,. na (6rmrc. rl.o 1Jccrl'lo 1t o J0l> de G ele .!(OI (,O cf.c 
1847 art. B. cir cu tnr ctlncla. 
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r•Ol\cntlo, 'se u parte o I'Cqucrcr, e o Chefe U:\ ncparl.iç[io j ulg:ll' 
co nveniente , ter lugal' ::1 decisão, indcpcmlcnlc de qua lqum· 
()~JLra f'ormalid::~dc, que não seja o auto de inl'racção, c a audien
CI:t, ou à.efesa do eontraventor (7W). 

A1·t . 7iíL Em LOdos os casos de appreliensfies, previsLo.s nos 
:u'Ligos anLeccdenLcs, será imposta mu!La igual !t impm·LUncia 
dos <lous terços do valor das mercadorias, vchiculos c anim:1es, 
mt objectos .apprehenditlos, ao dono das mesmas mercadori.ns, 
(! a seus eoncluctorcs e peswas qtw Gs csco lt.'l rcm , occu!La
l'em, ott clefenflet'.Clll, ~s qt•aes scr::to solidariamente •·espon
snveis pclos. actos que p1·aticarem com int'racç<i.o uns disposiçõe 
do prc5c.;otc 1\c.;gulamcuto (716). 

CAl1 l'iJ.'ULO TIL 

D.\ EXECUÇÃO D;\.S DECISÕES AD~IIXIS1' I\ ,lTTY,\S l'ROFRRIDAS lDf 
V!TI1' UDE DO IlEGlJLAUKNTO D.I S ALF .. I.. ' DEGAS E m:.~>;S .. lS DE 
IlEi'fD,I.S. 

Art. 7i:i2. A execuçtío das decisões :ulministrativ:Js, c a li
qu itlnç:ão c execução dns multas i111postas e m vinud e tlo Hegula
mcnto das Alt'andcgas, e Mesas de Rendas, ou cuja execução 
c ompeLi•· a csl.as Repartições, são ela exclusiva competencia de 
seus C hefes . 

Art. 753. Tornant1~-se irrevog:n·el a decisão sob re appreiiCn
silo, ou multa na f'ónna deste Jtcgu·lam cn~o, scl'á o multado 
i ntimado 11:1ra sa tisfnel-a dcntr.o do prazo de Gito dias. 

§ 1." Esta intimação será fc itn ao ]1roprio multado, ou, no 
caso de sun ausencia, ou occu!Lação, á pessoa fi o seu fiador, 
ü ll de sua família , c na falta destas, por cd il.acs de trinta dias 
amxaclos, ou Jlllblicados ll:l fórma do art. 740; findo este prazo, a 
m ulta será cobrada pelo meio cx.ecutivo, que pertence á i1azenda 
l'ub lica, contra o mu!Lauo c scn fiador, qual mais garantia oll'c
l'eccr, c, nG caso de est:ll' sua import:meia em d<!posiLo, passará 
io_go a fazer parte da rcuda uo Estatlo (717l . 

[113) Veja.-se o Decreto n.o 32li de :n de Dezembro de 18G3 art. -19. 

(ilG) A nmlla de que tral.a este arligo pcrlcn('e iÍ Fazcmcln, c n;'lo aos 
npprciiCIIsores. Ordem ;i Thesouraria du S. Pedro em 22 de Janeir0 ele 
1857. Ditas á Jucsma Tbesouraria c á elo Uaraobüo em 16 c 18 de Junho 
«e t8G3. 

O navio fica hypl'lth(}f'.aclr> pcln multa. Aviso 5. Alfnndcga da OôrLe 0111 
:l i de Janeiro ele i86a. (Annexo.) 
A~' iso '\ Alfaudcga d11 corte em t •de Dezembro ele 1863 c itado cn1 a no1a 

ao art. ~JOO § J.o 
Veja-se o Decreto n.o !'1217 de 31 ele '[)ozcmbro de 1803 art. 48. 
Aviso <i Alfanclega da Corte en< 1.!l de Ja11ciro ele 186-1 cilaclG em us 

notas aos arts. 377 e 64'.l § 13. 
Deve-se declarar _a irnpGrtancia ela multa em réis, a que fica sujqi lo o 

.-onclucior. AVISO a 1\ lfil nrlega cla COrte em '3 de Outubro de 186.2, c1Lado 
fJrn as notas aos arls. 711 § 5.• e 716. 

Veja-se a nota no§ 3.u llo art. 7ú7. 

(711) Onlnns tis Thnsoul'ó\r ias de S. 1'e1ll'o o ~I<l.ranllitet l!llll JG o 18 de 
.l' llll ho 1Jc 18ftü ri lndn:; r•u1 a nol <l no arl. 7{•i. 



- ~87-

~ 2." Se o multado ilor qualqtiCJ' moUvo não satisfizer a mnlca, 
c não houver presLatlo caução, o.u flanca iüonea, será detido 
em custol1ia á ortlem do Chefe üa nepa"rtição, até que o faça, 
0 11 por tanto tempo quanto seria nccessario para com o seu 
tt·al.Jalho preencher a importm1 c ia da refe rida multa,1l'egulan
tlo-sc alruclle na 1·azão de :1#000 po1· dia (718). 

_A r L. 7/í!~. No caso de simples imposiç-ão de mui la por inf'r~c
çao dos Regulamentos l> iscaes em que não Li ver lu ga1· a detençao, 
ou esta não se houver etfec tuado, ser á in~in1ado o mulLadoi n:~ 
f~ t·ma elos :u·Ls. 745, e 7i:í3 § 1.0, para , no prazo de oito c ias, 
sa tisl'azer a multa; e, não o fazendo, se1·á esLa commuLa(!a em 
prisão, na J'órma tio a rti g·o antecedeu te (71\l). 

Art . 7M. As m u!Las serão liquidadas sobr e o vaior das rner
catlo rras e objectos a1}prehendidos, dado- por peritos da escolha 
do Chefe da 1:\.epartição. . 

Art . 71S6. Nos casos em que houver mercadorias, ou mnbar
caçõcs hypothecatlas ás mu!Las, ver ifi cada a inLimaçàa nos 
tet·mos do a rt. 71!4, proceder-lu\ a leilão, conforme o Cap. 7.0 

do Tit. 3.o (720) : 
§ {!nico. Es ta disposiç~o fica extensiva aos ob,jectos appre

ltenclH!os. Se estc_s, porem?.. fo rem susceptive,is de COI't'up{'ão, 
ou esttverem avanados, sento em qualquer epoca postos em 
leilão, c o seu producto será recolhido a lleposHo ·are decisão 
final, para ser entregue a quem ele direi-Lo fór (721). 

Ar t. 757. O p1·oducto da apprehcnsão que fó r ,iul gada pro
cede nte, depois de deduzidos os direitos , c clespel;a de seu 
beneficio e eo nse1·vação, se1·á integralmente adjudicado ao appre
hensot·, ou dividido em partes ig;uacs entre elle e o donunciauLe, 
lravendo-o ('722) . 

§ 1.o Sendo clous ou mais os apJH'ehensot·es, a pa r·te que lhes 
coubet· será dis lribuida igua lm enLe em trcs partes, duas para 
os Emp t·egados apprehinsorcs, e a Let·ceir·a p~ra os Gu:udas que 
os coadjuvarem . 

Ve.ia-se a ordem á Tttssouraria ela JJahia em 2!} ele Dezembro ele 1863 
cilada em u nota ao art. 7'.12 11 2.o 

(118) Veja-se o Decreto n .o 3X17-cle 3-1 ele 31 ele Dcze:nbro de 1863 arls. 
t>4.e GO. 

(719 ) Veja-se o Decreto n.<> 3217 de Dezembro de 1863 art. w. 
(720) Ordem á Thesoura-ria de PerHunll:nwo ern 2S de Abril de 1862 ci

~ada eru a nota ao art. 749 . 
Veja-se o Aviso ao Ministerio dos EsLrungeiros em 20 ele Dezembro ele 

1862 citado em a no ta elo art. 429 . 

(721) Não são appHcaveis aos contrabandos o § lõ do art. rr da Lei 
n.o 628 de 11 de Setembro ele 1851, e art. 1.0 do Regulamento de 1·1 de 
Janeiro de 1854 qua11to ao prazo ele cinco annos marcado para o clepo
sito dos objeclos ele ouro e pi'Uta nos cofres publicos. Ol'dem à Tllesou
raria do Espirito Santo em 9 de Agosto de 1859. 

Na hypothese elo art. 756 paragrapho unico cle·ve-sc mandar proce
der n leilüo independente de requerimento ela parte, tenha SitiO J.J em 
ou mu l rei ta a a mn·ehenSiio. . . 

Nu o se póde dar aj}plicaçao algumü ao proc!L1cto da a·r>prehens'!o Jtll
gada improcedente, clependen<.lo ainda a decisão de ?onfir?Jaçao do 
Tntmnal Superior . Aviso á All'anclegt\ ela Côrte em 13 ele Jc\llCJfQ de 
18G•l. ( DiCIII'io Oflic•ictln.o ~8 ele 1864..) 

(7.~~) Vejn-so n noln uo urt . l:.lt\ , 



~ 2.• O t,rouul:lo da · apprehensões ft:ita; pela rorç·a m:u·i
tuua d e !]ualquer llepa1·Liçào, ou lll inisterio será <livitlillo ua 
fórma da Lwg is la\;ftO CSilCCial das presas feitas pela 1\larinha 
ele GuCLT:.l. 

~ 3.0 A disposição do § 2. 0 é applicavcl ús apprchcnsõcs feitas 
pelos postos militares , d es tam e ntos, l'Outlas, ou pa rtidas encar
regadas da policia da rron te i r as Lcncst1·cs (123). 

Art. 758. N:t di s tribui ruo <lo ]>roclur:Lo das multas, !]uc, na 
fórma do art. 120 e mais dispos ições elo p1·esenLe Regu lamento, 
competirem aos EmiH'Cgados, Gua rdas, c força maL"iLima, obscr 
var-se-ha a dispos ição tio :tl·ti go anlc(:ecleulc. 

ArL . 759. Os Chefes llas Repartições, qunndo _julgar<'m con
veuicnte aos interesses da F azenda P u b lica, ou o requ ere r em 
os aj>prchcnsores, pocler.ão conu~lg_LLc~. a veud~~ e m lc.ilão elos 
objectos :l[lpre hcnd ldos, a llepai'LH;ao l· tsca_l mats prOXlll!:t , l'e
meuendo-os par:t es te lim, com a uccessana segurança, a custa 
do apprc)1cnsor. 

TITULO IX. 

DOS RECUR 'OS (72\) . 

Art. 7GO. nas d ec isões dos Tnspectores das Alfandeg:Js, e Acl
roi nis ll·:Hlot·cs das Me;as de Remias, proferidas em materia 
contenciosa aümiuisLTaliva h averú (725): ' 

(723) Ainda quo o prOt:osso ll c co nlral.Janclo corm e seja julg aclo por 
Autoridade Jmliciaria, se a apprellensHo proceder, compele o respectivo 
produclo aos a (Jprehensorr.s, a qlJern âevcni ser clevoll•itlo pela Fa
zendnL nfio obstnnle a sonlença mnnclar acljudirar ti csln os ohjoctos 
ap pre entl itlos. A multa neste caso pc1·tence it Camnra l\lltni cip<tl , nos 
termos tio art. GG do Cocligo Criminal. Aviso ti Alfunclegn ela Côrlo em 
4 de Junh o de 1SG4, nja-sc o ,r viso á A l{cmdcgct eLa cOrl.e em H de 
Mctrço de 1863. (Anncxo.J 

A nnemalaçiio dos objectos o pprot·.encl idos é sempre l'e il.a pcr nnl.c a 
All"nnclcga. Aviso á All'andogu ti a Gclrle em 12 ele i\Iurço tle 1863 acima 
citaclo. 

(724) De deliberações vcrbaes mio se dü recurso. Niio se pócle prcs
<'intlir das decisões por escripto elos Inspcctores das Alfundegas para 
sobre as mesmas se pocler llelJberar. Orctcltl á Tltesouraria do Manmltiio 
em JG ele Dezembro d e 18Cl2. 

(72&) Veja-se a Circular ele 5 elo Janeiro llo lBG:.I cilada em a noLa ao 
art. 7-19. 

Nas reclamações o recursos não se devem preterir as formulas esta
bclclecidas nas leis c I"Cgulamento& Jlscacs. Ordem {t Thesouraria do 
Paní em 26 ele Fevereiro el e 1862. 

Declarou-se não ser caso uo isenção e s im de recnrso, em que cle,·ia. 
ha\•cr decisiio csr-ripla, nma recla mação por multa ri o pagamento em 
dobro tia armazenagem de uma porçlio tl c poh•ora demorada no de
p os ito ue IniJom crim, <tlém rlu pntzo marcado. Aviso ú Alfumloga ela 
Côrto em 2G de Janeiro de J8GO. (Ool. ) 

-uma vez nroforiclas as decisões da Alfanlicga em mnteria con tenciosa 
só poclom ser nltel\lclas por instaocia superior por vin de r ecu rso. Aviso 
il Alfunrlcga da Cr'\rlc em 13 de Jauoiro de tSGJ. (Diario Oflicial rl o ~s 
de 1864 . ) 
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Art. 7tlL O recurso onlinario ou f. volunt:nio, 011 ex-offic10 
.\rt. 762. O rccul' o voluntario poderú ter lugar em todos 

us c:asos IJUC uão estiverem dentro da alçada elo Chefe da Re
IJal·tiç-fto (72(i) . 

. ~ Unico. Este recurso S(~rá interposto, na Cõrtr e Provin · 
Cia do Hio de Janeiro para o ~!iuistro da Falcnda, ou para 
o Tribuna l do Thesouro Nacional, c nas Proviucia para ati 
T hesou rarias de Fazenda, e (lr. tas para o 1\Iinistro da Fa
:wnda. ou pa1'a o 'fribull'tl do Th esouro, conforme as regras 
prescripta no :ll't. 27 ~§ f. o c 2. o do Decreto n.o 23í3 de :!\l 
de .Jaueit'O de 181>\J, e art. 4. 0 ;,;. 1.• c 2.", do presente nc
gu lalll ento 127). 

A1·t. 763. O recurso ex-officio terá lu~ar (728} : 
1.~ ~~m todos os casos em que a d ecisã o d!-J Chefe da Rc

pal·ttçao, excedente da alçada, fôr favoravcl a parLc, c versar 
s~b~·c_ a iut_elligencia c allPlicação da Tarifa , isenção e rcs
lltuu;ao ele nnpo. LO , ou sobre apprehrn õc , multas, ou penas 
I'Ol'JIOracs (72!1) . 

,\l'iso <i All';tmlega da CôTte em 8 de Abril ele lSGI, menl'innaào em a 
JH>Ia ao art. 61 Llo Decreto n.u 3'117 de 3t de Dezembro d e 186:3 . 

_\s paTtc::; uico potlcut coutestar por meio de officios as rlrrisõe Lias 
ll<'l!•tt'liçõt.•s liscacs, tuas im por pNição tle recttr o. Ontem á Thesou-
J·anu de \;oyuz em G de Agosto de 18ü3. . 

(7~ü) Veja- e a Circular úe 5 de Janeiro ele 1863, r•itacta em a uota ao 
arl. Hn . 
. Vpja-se o A viso i.i Presitlencia de Pernambuco em 11 ele Março ele 1861, 

cllHclo em a nota ao art. 770. 

(727) Vej11 -se o Aviso á presidencia ele '. ~·ectro em 18 de etcmbro de 
186~, cilaúo em a nota ao art. 770 . 
. • lio é licito iis Thesourarius deliberar prél'ia o nnteriormente ás ele

CISões dns All'amtcgas sobre quacsquer processos nestas in stauraclos . 
Orllem <i Thesournna ela llahia em 18 ele Abril de t863. 

Ontem á Thosourana de S. Pedro em 5 ele Junho ele 1863, citado em a 
notu ao art. 766. 

Das. decisões da Junta de FaJ.emta só pó el e haver recurso para o W
msleno cJn Fazenda, nos termos elos arts. 2.o e s.o Llo Decreto de 2D ele 
J1111en·o de 18:;9, e nüo para as mesmns Juntas on Thesourarias. Ontem 
<i 'l'hesourariu elo Pará em 9 lle Seten1bro etc 1863. (Dim·io Official n.o !.'2: 
<lc 1863, ) 

(7~8) Ontem á Thesouraria llo Pinuhy em G lle Abril de t8G3, parte 
ullimu, citucla em a nota ao art. 6~5 § ;z.o 

O recurso flX-offirio sómente euhe nos casos marrados no arl. 763. 
Ontem á Thesoururia Llo Pará em 2ó ele Fc,·ereiro de 186·L 

(7'.19) Veja-se a Circular e Aviso il Alfandcga ela Côrle em 5 ele Janc1ro 
de tt!63, cilallos em as notas aos al'ts. 137 S '2 o, 1!\S e 749. . 

Sendo a decisfioclesfavoravel á parte, nunca ecle1•e rerorrerex-omc10. 
Se exceller a alçada, cle,·e-se-Jhe claro reenrso pcrmitlicto pelo arl. 7(;::). 
Ql'(lem á The$OUI'III'iu ele S. Peclro em 5 de Junho rle t863. . . 
. O que o nrl. 763 11.u 1 dispõe a respeito llo re<·urso ex-offic1o !lltO se 

lilllilu sómcnte nos direitos de in 1pol'laçfio ou exporl!oção, mas _estende-
e a loelu o outros unpo tos arreraLiaclo~ petas Alfallllega:s par.o a 

remia gen1l. Cirl'u lar ele O de Novembro l1e 1863. . 
O recUI· o ex-otrie io, de qne tvaln n torl. 7U3 n.<' 1 só l~ra lugar fJ•IA!Hlo 

a~ rl0eisõe~ VPI'Siii'Cill so llre osp<..-ie nov;l nu qne·tues de dtrellfl, ou 
"utm assun1ptu im[lurlaule . o crulu 11." 3~11 d·· ;Jl d•' Dezembro d~; 
1 ~6a an. ~:1 . 

37 
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2.• 8 n1 quar.srru~r outr os casos CSJJCcialuw nte IJI'CSCI'Íptos ncsCC' 
negulalllelll.(). 

§ Uuicu. Na intc•·J>OSi<.:ão llo recut·so seguh·-sc-!Jiio as regras 
do p:wagt·avho unico do at·tigo antecedente. (AI'L. 27 §~ 1.• e 2 .. o· 
do Dect·eto de 29 de Jancil·o de ·Js;;u, c at·t . 4.• § 3. 0 do prescutc 
Regulamento). 

At·L. 764-. O recurso rle revista pó!lc Ler lugal' (730): 
1.• Das decisões proferidas dentro da alçaria uos casos de· 

iucompetencia, excesso de poder, c violaç:ao de Lei ou tl e ror·· 
mulas essenciaes (731). 

2.u Da& decisões proreritlas em juizo arbitra l nos mesmos 
casos acima referidos \ ~•·t. 4.• § 4.• do JH'escnl.c Regula
mento) (732). 

§ 1.• Este rccurso sct·á interposto para o Tribun:~l do Thc
souro, ou pan1 o Conselho ele EsLadn, segu ndo as regras da 
cornpeleneia do i\liuist•·o da Fazeurla, ou rio mcs•no Tribunal , 
ntat·catlas no art. 21 do l>t:creto n.• 23!~3 de 21) de Janeiro d e 
18:59 (733L 

§ 2." Os Insprclorcs das Alfandegas, e A-tlminisLt·adores das 
Mesas de HeiHias da1·ão conta ao ÀJinisLru da Fa:r.enda, por· 
intermedio das Repartições competentes, das decisões pro f'cJ• irlas 
•l e nt1·o da alçada, filiando vcrsarcm sobn' iutelligcucta e appli
cação da T:u·ifa, isenr,,fio e t'tJSLiLuição de impusLos, <~Jl!Jl'C h cm;ücs,
multas, ou penas corporacs, se as panes nao IOLerpn:r.crem• 
n.:curso de revista, para, na fónna !los a rts. 2~1 e 30 do nec•·etn 
n.• 23~3 de 29 de .raneiro de 18iSII, cassa1'-sc a tlecbao nos 
casos de iucompetencia, excesso de poder, 'iolação de Lei, 
ou ele formulas esscnciacs, ou no iJILCI'esse dn l •'a7..l~nda Publ i c:~, 
ou 11 0 inte resse da Lei, como no caso co ub e r (ai' L. 4 " § 4 .• 
do preseuLc Hcgu larnenLo) (734.) . 

Art. 765. Oas decisões das 'l'hesour:H-ias de l~azc nlla podc1·ão 
interpôr-se os mesmos recursos m:ll'cadus 11os a•·tigos antece
dentes, e nos casos nell es mencionados. 

§ Uuico. As disposit;.ões <los§~ 1.• e 2.• do ar l.igo anLcccclenLc 

(730) O art. 761 tlo Hcgulamenlo 1las Alfamlegas nüo e applicavel á · 
infrac.çocs ll o Regulamento llo sello. Ordem 11 Tbesouraria de ~I ato 
Grosso em lO de Abri l ll e 1863. 

(731) O rermrso rtcntro tia alçatla nilo se pórh' cO n!> irlerar senão ele 
rov ista. Aviso á Alfanuegn da Cõrte em 18 do Ma-io de 18G5. (Dia·rio o(lt · 
cial n.o 141 tle 1865.) 

{732) Veja-se a nota ao art. 570 . 

{733) A circular de "26 da Jtmciro de ISGO marca os prazos para cr 
interposicào dos recursos para o cons!'lho de IIslado. 

VeJa-se' R Portaria li AHanuega da Curte eiU 6 ue l\lurço de 1863, citauo· 
e m a nota ao art. 744. 

(73·1) Veja-se o Decreto n.o a•l7 de 31 ele Dezembro ele 1863 art. 53. 
o recurso ox-offic.io nilo cnl>o nos casos Llo url. 71H, que npenas Jmp õe 

aos Inspectores e Artministmllores nq § 2.o a obri fÇação de darem ron ta 
110 i'iliniatro da Fazend..l po•· 1111errned•o das nepurll çôos competen tes elaS 
decisões proferid ·1s dentro. da. alça_da, q•tanclo versarem sobre intell• 
sencia e applicaç;io da 'f?r•fa, 1sençao o restHmçüo ele direitos, etc . AS 
hypothcscs de li .. ue trutao os ro•·ursos Jmpropriam enle chamttdos de. 
revi sta, in te r pos tos pelo ! I)StJnotor, só l.nm IJOr o bj cw to quoslilo de 
nnnlifl•·açlio dor.illid a dulln•tlvn•nolltc polos nrbitros . Onlom á Tilesou· 
.11o1ria do Pnn\ om -~';de l'evcruiru de tRr;.~. 



- ::!91-

:'ã~ :l?[llil:av•~is ús Tltesourarias de Pazenrla e seus t·csp cc til o ~ 
l uspeclo rcs. (art. 4. u llo pt·eseute Hegul:uuento) t73i5). 

:\rt. 76l.i. A alçacla dos Inspectores das .\lfanrlegas de 1.a, 2.• 
·.e 3.• onlem é de :100 ,~, c a dus das out1·as All'aadegas, bem como 
das IIIesas de Rendas, é de 50S. 

A a lçada elas T lt eso urarias é ele 200H. 
~ Unico A alçada dos C hcf.:s ele Repart ições Fiscnes em 

matel'ia ele co.ttrabando ou tomadias sera unicamente deter
lllin:ula pe lo va lor dos objectos apprehendidos (j3!l). 

Art. 767. Qnaudo o Ghetc da Repat·Liç:io iaterpozc t· o rccurs CJ 
ex-offic io em a lgum dos casos mencionados nos art i!)'O aute
·eeue utes, o decbt·ara no fim da sua cleeisão, e orucna ra .a 
.f ':.!!ll ()Ssa imm cdiata !lo pt·ocesso ao superior a quem compeLir 
<J seu coo hecimenlo . 
. At·.L 7(i8 . Os reent·sos set·ão sempre interpostos no prazo de 
30 llws, por uuu petição tlirigida a Superior InsLaucia, datada 
~~ assig-uada pl'l o t'JC.or rente ou seu legitimo procurado.r, c 
lustr_uida com os doc u mentos ' qu e forem a bem ela rccl:uua<.;ào , 
por ti?termt:cl io do Chefe 1la ll parLiç.~o, que tiver dec i•lido a 

'<;Ji testa?, ou coulirmado a lli.!cisau r eco rri tla , P. sem demora 
l' 'lllC~tHla pelo mes mo Chefe, colll as reclamações a•ltcrio n.:~ 
c t u:u~ iufonnaç·.ões precisas, á I'Cfcr ida l ustancia (737) . 

( 7~5' Ordens d Theso11rnrin do Maranhfio em lG de Dezembro de 186:1, 
-e á lle S . Pellro em 5 do Junh o de l8U3 . 

(í:36) A nlçada elos lnspectones ria s Alfnnden-ns el eve J'egulnr-se peln 
v alor r1o olljeeto su llm etlido a despacho. Avi so~ Al fanrlt~ga da Côrte em 
OJO d e Setembro d e l1:!59 . 

A alçacl.a rios lnspoctores das Alfauclegas em matori a de contrabando 
c t.omudius 111\o co mprehende os rloiJ t•os e tresdobros, e outra s quotas 
que seguem ns merea liorw s, nHtB só lf.teni C C0 11 sistc uo v11lor du J'nzend" 
<lpprchenclid a. Aviso ú All'ancleg a da Cdi'te em 2n ele Seten1bro de 1859. 

E mli m•a sej ão de u111 a Jl iCSrua e<tsa, e ve>·serll sobro a lll l'S OHI merca
ctqun dous ou mais clespal'i)I)S rtne pl'ocluzilo n cl1l ferençu encon trada , 
•t1,1n dr-we o conrm·en te eng loba i-os em uma só partic1paçüo, porque 
tiB IIl li\lltante pr·atiea lent.le a perturbar 11 ordem dn jurisclicçiio cln AIJ'a n
•h~ga e até da Theso uraria , null •íieando a alçada de cada uma de;sa ~ 
l'trpnrtições. Ornem á Thesoura!'in tio Pnn! em 3 de Ju lh o ri e 1861 ·in fine. 

E1Ct 'ede nd o a alçarla , l leve dar -se recur~o i:Í parte, se o i nterpuzer, e nfi o 
Tec.J t'l'er -se ex-olficio, não li avenrto clcs pacho ru voravel á mesma JJnrte. 
0 rtlem i\ Tltcsouraria LI e S. Pedro em 5 LI e Junho li e lSGa, no f~IIL da. 
La parte. 

Em torlos os C'asos, ainda mesmo exceden tes da alçada, a AlfRnrlega é 
competPn te p.1ra dccir1i r ern J.a i n st~ncm, flcando sa l vo tl pa'rre o direito 
<le I•ecorrer. Aviso 1l Al fand egll rJa Côr·t.e em 'l7 ele ~I aio de l8U•1. (Annea:o . ) 
A1· iso 1i Alfanll egu da Curle c1u •L el e Janer110 de 1865 . {Viario o,'{i.cial 
lt.o l3 ele 1SG5.) 

("13'1) o prazo ·de l r :inf.tt dias conla-sn da data. da int-ilnctção. 
n equeJ·ímento perl 111do do•~umc-mtos para n llll.crpos t ç~ o tio reeurse 

inlol'l'ompe o prazo mareado p:u·a este. Orclem á Thosouraria de Pcr 
namuuco elll 2~ de Setembro de l8Gl. 

Os rerursns devem ser llCOITlpllllhlldos de torlas as peças do re. pectivn 
- proeessn a fim de subi rem r.omp letos 1l presença llo Trii.Hinill snpertor. 

\lnleas á Tliesouraria ele Per n111n iJUco em 25 rle Nove rniJro de W61 edll 
de Outubr o •lo 1 86~. (Diario ofll,cia! n.o ~G de J8G2 .) Circular de li e 
Junho de tSü•L . 

A . Ordem â rh.cso!trctria do PictuhrJ ent 6 de .1bril d_e 1803 extge que a 
pc>.t i.Ç<LD ele>. ·recw·so .<~J a awm.panhartc.t do pTocesso ongtnal. . . 

O art. 768 nil pilrte ·~ ·u que d1z quu os rerursos c.leve ~u ser mstnudns 
~·)1 11 us dnc·u•n ; t:ttos que forem a bem da r eclam'IÇi'lO, na o é obngatono 
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AL't. 76\l. Os rt'C.I II"SOS vo luntarios uão s<~ rão :Hlnli tl itl t•s sem 
rl cposir.o, ou li auça i douca para pag:)II Jento ·das m ul tas no caso 
de não ter sido prestada por qualquer mot.ivo (738) . 

Ar t. 770. Em nenhuma instancia se toma r á conhecimento d c 
recurso que lhe flil' apresentado com p1·eterição das for 111a lidadcs 
llos artigos anteccdeutcs, imputando-se a par te a demora que 
por essa causa hottver (7a\J). 

~ 1.• Oti erros cornm cttidos pe los Emp1·es-auos Fiscaes não 
prejud i c:.~t'áõ ás par tes qu(! ti verem c um pnclo as d isposições 
Jegaes, d evendo deferir-s e- lhes como l"ô r de jus ti ça, salva a 
rzsponsabilidatle dos m esmos Empregados. 

\'i 2.• Se os r~cu 1·sos se ]lCrderem por desastre acontecido no 
Correio, potle rú a parLc, provando o facto, iutcrpõr novamente 
i> t·ccurso na fór·ma do presen te H.egulamcn l.o. 

Art. 771. F iilrJO o p1·azo d.e 30 dias de que tr:Ha o :1rL. 7flR. 
JJâo I.P.JHio a 11f11'Lc :qll"cscntado ao Chefe tia Re pa•·t.iç.1\o o rccur~;o 
em nh·Jua, fi eara este pm·cmpto; deveudo 1:\H:u·-sp o r cspcctiw 

------- ---------

r: sim ra,·u ii;JCivo; srnclo que ;1 ll epart.i cf•o in r.n1ahr ili'OI11Pil l<ll nr n~ r r
l~ut·.:::;o~ co n1 inl"t.H'IIJO (;'.ito c·arCI IJn s l.ti iJeiw iR soiJru o i l SS UlllfJlO , f' jnstiflcns 
liva ria dec:is;io tomn<.IFJ, juntHnrlo os prec iso· do1:umen1.,s urig in:H'7 
rnsper·ih·os, o que a l iit s (< c.onrrmne com 11s tlnt}JScius do T hesou •·n ri r 2 
ti l' Junhn ele w;,t;, 30 d e Ahril ii P l ti5S" ll ti o .Junho d e 18M. J>orlaria ;i 
A lf«nde;,ra tia Côrle em ·1 cl n Nrwr•Jnb ro clf' 1861. (A 11 n.c:va.) 

Vejn-:;e o Aviso á Alfuntlegu da Curlc e1n 1::1 tle Juac1ro ele 18M, uilaclo 
em a nola ao art. 760 . 

As inl"onnacócs (file se rlcr ao T hesouw del' em sempl'e se r ,,r.ompa
nhaclu s dos rlocu rn enlos urig i JJ IJ O~ quo as esc l a rc~:iJ O, q u u nil o n :io 
haj a iurou venil!H ie paru o serv iç·o Lln 1\cpa rtiçúo, c1n bora ns partes nos 
("i!"OS ele rw :ur~o OS I OIIIl l l jltnlacl o por l"t:l"liLI FIO . ,\l' iSO a .~ l fanclcga l1il 
r;,·, r! e Clll ::10 ti e Março de 186.;. (J>iar io 0/!Lcial n.o 82 de 18ti5 .) 

(7:JR) .lnnullaclos os procr~sos, clrve lnmbC'm ter lugnr 11 nnnullnçlio 
elo le nn n Lll' fjançn. r:lll 1·irlude ela qual fl i·a ·em efinil.o a cHu~:üo ;\ q n f', 
'""' s-•••·aHI_ia tia Fu ~on clll , su.i o,itu o~ rcr:o rrentes este arligo lln HcgliiH
nJ P.nlo . A.VJSO IÍ AIJ"antl nga dil C(lfi.O O IH 4 cln l\11J r ÇO Cl e l862 . ( IJOl.J 

Nos p>·cwossos l lnvc- ·é m c11 ni onu<· CA {'c t·.in lmcntr n l.pt·mo do linnçn 0 11 
tia· PJlira:lll <.lo t liroh iro pam o rlc pos il o . ,\viso ri Alfamloga tia Côrte Clll 
~n ck ~larc.n tlc ll!G:>. [ Dia1·io UJ/LciaL n .o R\! uc lSüü.) 

";an, Pn.>smla em j11 lga<lo '' npprP I> r:Hl'üo , fle.a perempto o tlircito de 
r·neot'J'l':t' sobre quulyucr ponto lln IJI'O t·.~soo ou ti« sua decisi.io On ul . 
• l >i~n il Alfandegada COrte eru 22Lio l•'ever eiro lle 186'2. ( llo l .) 

E" ir,·ugular c t:oni.J·<l u expros::;o no art. 7í0 tomar a Th u~our;n · ia r.o
till PG illJPJlt.J lle rl e r·. i ~flo proi"P ricln pela ,\ll"amleg a pnr JII Cio ele nwla l liHç:'lO 
rlirjg icla pela purle ao Reu con sul , "por e::;le r.nr.aminl11ld!l :i Prnsitlo11cin 
d-1 ]Jl"tJI' i<Jda, <tltll prll l ~; ri c:.io n léuJi fc!:;ln <.la s formulas ustalluler.irln s " "~ 
Leis o nc~ulnmonl rJs fi::;~:iies, t'orno já se cl c<:larou ;\ Tllosoul"lrria rl f' S. 
Pcdr·n nn nrrton1 n .u 193 de .1 d e NO \"etnlu·o tt o 1S50, eujn c\oll l1'illa dP,~n 
ser ohservulia pnr11 a boa adll l l rli slr.Jt;úo fiscal. Onlnm f• Thesoura r ia do 
l 'n rfJ c• r11 :26 ri e Fel cr r1r·.l de 18ü·!. 

nas tl<•r· isot'.; tlns TIJPsnurnrras h a rnenrso para o Tlwsouro, o nao para 
M; i'rrsirloueJati d o pmv!Will, coJ Jlp 2Li llllo somente u cstas

1 
pelo 111-L. 9." 

do JI,Jgularnrntq, 11 sin tples lnvesLig<l\,>ft o ou inqucrito sn HO as Al fnn
i!Pgas . AVISO a l'rcs ll lf'm ·•a ti o s. I'Niro e1n 1::1 de Setembro rio JSc;-.>, 
nludo 1'111 n nota ao arl. '162 pum:;mpho un reo. 

Yt'ja-st· a Onlem ;\ Tl!Psnm·aria tio Maran!Jflo ern 16 ele J)czembro el e 
Jl>li:.', o:il11tla en • 11 nota ;l opigmpl>c <lr-stn 'l'ilulo . 

, ·ó t.lup<Ji s rlc algunHt tll~t; r:; 'IO lia Alfnntlegu pótlf' eubcr o rccur~o pHrll 
t1 'l'h P~O ill'itTia r: rl n.-.;l u pill' an Th r 'llll i'C), se r·on1 r iJ a niio ~(' c·on l'tli'IIHil' a 
Jlltl'lf' .. \1•isn ';:; Pn•s i (if'JII~ilt lit J P t•n iilllli>llPII Plll. ll ti <• :l lnl"\;11 dt' l Hii·L 
( IJ ic.u·in 0//l iul 11. 11 7U d1• l Hi~ l .' 



termo, em .que se dcclai'C l1aver passa!lo rm jnlgallo :1 decisão 
va1·a ~odos os effc itos leg·acs (7~0) . . _ 

Ar.t. 7i2. A's partes é li cito exigir do Chefe da Repartiçao 
~er~1ficado de apresentação da recl:~maç;ão, ou rec~H'30 ~ all.e
ga~:oes e documentos, com especifi cada dechll·açao ao dw, 
mez e anno, e dos nume1·os e qualidades dns titulos e docu
mentos annexos . 

Art. 773. Os r ecu rsos voluntarios terão effeito suspensivo;, os 
J·e,eursos necessa rios tel-o-hào Lambem, mas será pernl!tlldo 
l~es.te ul ~imo caso á parte, prestando c:niçi!o, 0~1 fian~:a !<l ouca, 
1 P;l.n·ar a merêadoria ohjecto ou valo r a que tiver direito, na 
fo rrna do art. !íl>9 § 6.o ('ÍH) . . 
A~t~ 774. O recurso de revista não suspen de os e.ll'~ J tos da 

<l.r.t1sao anterior salvo ordr.m em CO\lt rari o do Mlll iSI.rO da 
f :l7.enria na Cô rl.e e dos Chefes das Hepa r tiçõcs ile Fazenda 
llal) Províncias, reÚuerida por petição especial depois de inter
vosto o rcclll'so. 

TITULO X. 

lta (ll'CSCl'ipçào. 

1 
;o\r~. 771'1. O dit·eito rle. J•cclamat:.ão por engano, ou eno em 

J espacht! prescreve no funde dons mezes, depois do pag<H_uenlo 
0~. du·e1tos, para a .Pessoa que despachar as rnercatlonas; r. 

111
3 1·1 a Fazenda 'Naciona l no fim de dous aunos, contados da 

lata do mes mo paga mento (742) . 

... (740) Vnjn-se a Ordem (I Thesouraria ele Pemami.Ju co em 23 el e Setem
>Jl\1 ele l8ÍH constante ela nota ao art.. 768. 

d 
Passando em julg-ado a dee1sao, el eve ser exeeu lada. Av iso ã Al fan

ega da Côrt,ll em 20 de De~crnbro de 1862. 
Ní1o se julga pc1·empLo o r ecurao uprBsenlarlo em tempo á in slan ria 

snpc f'i or eompel,cnte pnra tomar dBII e co nh eci mento, nma voz flue a 
orelem (lo Juizo Hcja lambem a competente, e.omo se deduz clu Orde m 
n.o 198 de 29 rl e Mnio ele 1856. O prim en·o des~ach o, uin cln proferido por 
Anton rlucle Incompetente, 111nnclanelo que se I equemt a que fôt· ro nlpn
f.rnt e, tem vai idade para co nsiderar- se o r ecurso in terposto 11 o prn zo 
lega l. Av iso á Alfau clega da Càrte ern 30 ele Dczcmuro el e lBll.:l. 

(741) O art. 773 é faculf.alivo, e niio impõe a obrigaç:io ao dono ela 
m ercadoria (i e retirar a merr;nclona cl.a nWIJeJJ'a ali i permitlifia. Aviso :í 
Alfanrlega (ia Côrte em 13 ele JatJell'O t.l e 18ô,t. (Dia·r-io 0/Ti.C'ial n.o 28 
d e 1864 . ) 

Só JJJedia nl'e ca uçfio ou fi ança pod em as pnrl.es retirar as m ercador ias, 
e uAo por ~ im p l es ter tn•l de respon sa!I JIJ rl ade pelo pagmn nto tl e qual
qu er clireito ou mu l ta. Orden1 i\ Th esouranu elo Arnazo uas em a ele 
Maio de Hl65. (D·iario ofli.cittln . o 123 de 1885.) 

\712) Considerou-se uma prescripçiio inf.errnntpid a por um despar.l1 0 ria 
J•res idcncia dn Provint:ia. Ordem i:i Tl1esouranu ela Jlallia em 7 ele Fevc-
rc1ro el e 1862. (Doi. ) . 

_As restitu icôes de direi tos por duphea ta do pagament o elos mesmns 
:~ao P,SL<io sÚj eit.ns ;l presr: ripç<iO do ar!. 775 elo ll<~gn lan; r.u lo, ma . .; ;; 
-:-• 'l 'al pa1';1 ns r·n·rlorf'::l da Fazenda . . \\ 1su a All .nldcga Lia f:oi't C cn1 0 1 o 
du Outub ro Li u l$ü·l. 
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Art. 776 . O dire ito tlt! inll cmn i za ~,:ão po r d :1n1rao s , o u l'all:1s 
l:lc aa c t· ca do rias, presc reve d e pois de um a nu o d a lla la d o 
da mno, o u verili c al.(ao da !'a l ta . 

An. 77 7. o dil'e iLo elo p1 otl ucto l il(u itlo em •lepos ii.o d<tS 
m CJ'C:alloria.; a qlte não f'ôr :tchado Sclllior Ct.:t'Lo, e das qu e 
fu rem a l't'C tu <Hatfas por consumo e m lc ilao, na fo r ma do Cap . 
O.u do T il. 3. 0 , ou po r q ua lquer outra razão, presc t·evc no fim 
d e c in c o auu os, co u tado:; tla data <lo ll e posil.u (743 ). 

A r t . 'lí8. O cli r e iLo ao p rod uclo li t[Uido d os ollj t:cW:i a rroj ados 
p elo rn :ll' üs co.Ha; c ma r~1: . t s do · l'i os, e ag uas iutc ri o r es d o 
lm pcrio, sal vos, ou acil:Hlus na f6rma elo a 1· t 33'l, pr e sc reve 
u o tim de u m annu, contado da data do depos ito . 

TITULO XI . 

Díspos ic;o es g e ra e s. 

Ar t . 779. No cas o de fal s ifica ção el e gu ias, ou cl esp::u;ho de 
lll Crcadori as, ou d e qua lqu e r obj ccto, além d as penas tlc sua 
appt·ch cnsão, pe rcla e mu l tas qu e 110 cas o coube rem, co rre r itõ 
os dolinq uc u tes n as dos arLig·o'S 167 c 1ü8 tlo Coeligo pena l (741) . 

A n . 7110 . A escriptu ra ção a ca r g o das All'andcgas, c l\Jcsas 
de Re ndas s e rã fe i t ~L coaf'oJ' lll C as lustt · uc ~,:õ es c ruouclos que 
fotem m andados ob.;et·var pelo i\liu iSLI'U da Fazc ncla ; su l.ls is liu d o 
todavia, e lrH[uanto es ta JH'Ovid c u uia se uão clc r , a que s e ac ha 
cw J) l 'a~i cn cal virl.ttde dos Reg ulam e n tos c O rdens e m vigo r (715. 

('1.13) Vej a-se a cli sposiçi\o flll Orrl em i'l T hesourari a tio Espiril.o San l<> 
c r11 9 de Ag osto úu 18:i9, flcl fur i lla em a n otu ao art. 750 paragrap ltu 
Ulli CO. 

(714) Pnrn que se deva appl irnr a disp tJ~< i ç;io elo art. 779 n iio é. ner·ns 
S~ t · i o que lodo o rl nspnrho , g uia , elr· ., esteja falt< itleallo ou r.nutrn fl' i t o , 
lut,.; tanú o que o es l !ljü eu t jJCirlo , uinuu que 0 111 sua verl.ru noal. Av iso" 
Alf;tn rl<>gn tia Côr ll:l em 12 d.) .tullro rl e IRHZ. 

u art . 779 pr,rece dcrogntorio d 'l. Ord•m rí Tkesoura1·in do E.,·pü·itn 
sant o em ~.; d e JJT.üo dr. Ul57 em ·vir tude dct q wtl n .to ha11in lr~yar " 
·rNnessn das {ru;tu.r as j ulgadas ('ctlsas á Auto r idade crim inal pa1·a 
:JJI'Vccdcr cvntra seus maores , )Jr>lo [t;,lldnmento ele esl.ar cm comnU:nadas 
no I teg ulu mentrJ as 7Jr' ltas qne se de11icLo i m pa r aos que p1·ctcn desscm 
/ 'u::cr âespachos les iros aos i n teresses da Fa:oenda. 

(7-l .:i) Mando u-se impri m ir a numernç<lo elos li vros e talões da Alfan
dcga rJ IIO lêm '' ser ru h 1·k aclil 11 11 Directorin Geral du:; n endus. Aviso a 
cslu em 2 (lo Janeiro d e l86l. ( Bo i. ) 
Poll r~m ser r equisitaclos ao '!' !t esouro os li vros de que pr ociAal·ent as 

Alfa nclegas elas prov íncias, rr tutndo 11 ii o !r uj a facilidade de al ri obter-os. 
Ci r cular rl e 5 le li'Htrço ll e l !:lü l. ( llu l. ) 

o fornecimento elos l i vros rl cvc ser r ontr11cl ado pelos meios compP
tPni P.s 1111 " pr·uvinr. ias, r,omu fôr· ma is co n l'en ic rr le. c só no caso de falta 
ou de maior vRntage m. nn r.ô r te, flnnuo-se parte ao Tliesouro do que se 
fl w r . Circulur de :28 ue Ju l lr o de 1802. 

n etel'f rr in tm -sc no I nspcr.tor ll ll lll on rl o para a Alfaml ega el e h l buquer 
q nn, fJU fl enr.r rrfl sso a esrr iptu··nçno nos li vros ria mosmu, q unnrlo en
Lt·o.;'..: rh > f' .\: c: •·•· rr:i•J d.t l ti J IJC:C. I Hio , tl o ,·c n d,, , pnré m, •·onliuua l-u no.; 



Art. 781. Ficiio extinctas as Mesas dos Consulados da Corte , 
e das Províncias da Bahia e Pernambuco. Os seus Empregados, 
conforme suas habilitações, aptidão, c merecimento, se rão apro
veitaclos na organização das Alfandegas, e nte~as de Rendas, 
que se efrectuar em virtude do presente llegularnento, ou em 
qualqne1· ou~t·a Reparti~:ão; ou aposentados, se tive1·em o ne
cessario tempo de serviço, ou :tddidos a qualquer Estação de 
Fazenua com os vencimentos fixos que ora percebem (74G). 

§ Un ioo. Aus Empr·cgados das ~lesas do Consulado, que forem 
aproveitados uo serviço !las Alfanclegas, nos lugares ele i.• ou 
2.• entraneia, fica e1tcnsiva a disposiç(io do art. 8~. 

Art. 'i82. O presente Regulamento Lera vi~or em cada nm:t 
rlas Alfandegas do Impcriu, dez dias clepo1s elo recebimento 
da Ordem <rne o mandar pôr em execuçao; par:l o que ~revia
mente se anuunciara nos perioclicos de maior ci1·culaçao, ou 
por edilaes nus luga res em que ns não houver . 

. ut. 7S3. Ficão revog-adas as di~posiç.õcs em contrario. 
Palacio do ll.io lle J:wciro, 19 úc Setembro ele 1860. 

AngeLo Mon·i: da Silva FetTct:: . 

mesmos livros, e só mente usar ti os novos que couu uz ia comsigo para 
~e r vu·em no futuro ex<~rci cio, JJO caso ele nao ser poss1veJ para o re
g u_lnr desempenho do serviço co:Itinuar a escripturaçao nos que ser
VlctO. Orclelll ao dito rnspector nomeado em 20 de Julho ele 1861. 
(Annaxa.) 
. l?o i inr.umbiclo o Conselh eiro Antonio José ele Dem de organizar ns 
HIStrucções e modelos mais co nvenientes para a escripturaçao t1as Al
J;uHlegas e Mesas de Il.enclas. AvisoaoditoConselhelro em Bl de Jane~ro 
cln 1862 . (Boi.) 

Os 11 vros. rias Alfnnclegas devem conlinunr abertos até o fim do se
mes tre adtiiCIOIHI I. Circular <l e ,l de Abri l de 18Gó . 

Foi abolido o livro do registro c lançnmento dos man ifestos da carga . 
Dec1·eto n.u 3~li ele 31 ll e D~zembro de 18GB art. 70. 

Vcju-se o citado Docreto art. 73. 

('1•16) Mandou-se entregar as chaves ela casa em que fnnccionavn a 
ex tincta ~fesa do Consulado da Da/lia, fi ca ndo a ponte no uso do serv1ço 
da A lfanclega, destacado cl1ariamente para ella o pessoal necessano pam 
o expediente, que se recommemlou fosse fac1 11tado o ma1s poss1vel. 
Ordem á respectiva Thesouraria em HJ ele Novembro de 1860. (Boi.) 

Com a extincçilo das Mesas do consulado annullou-se o cred1to para 
as respectivas despezas, não se dando applicaçüo alguma ao excesso ou 
sobra verificada no mesmo crellito. Todas as despezas do pessoal e 
mater ial que corriiio por conta delle passáriio a ser pagas pela rulm~a 
-A i fa1~cl egas-, abrindo-se pam. e li a novo credito, esgotado o votac ~ 
na Le1 do orçam ento. AV ISO á Dn·ectona Geral da Con tabi lidade em li 
ll e Fevereiro de !861. (Bol.i · 

Mandou-se aproveitar no serv iço da Alfandega da Côrte os Gontnmos 
o Correios da extincta Mesa elo consulado. Aviso á mesma Alfandega em 
20 ele Outn iJrO ele 1860. . • 

Tomou-se irrua l mecl illa para as provincias ela l3a hia e Pernambuco . 
Orllens ;ís res~ccli vas Thcsounn·ias em a mes ma cliitit . (Boi .) 
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T !BEtL! N. 1. - Do · numero e vencimentos . dos Empregados das llfandegas do lmperio. 
4 • a Ordem. 3. a Ordem. 4. a Or(lem. 1 , 2." Ordem. I 
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(t •j. da renda divididos em 
164.-quotas. 

6 o; o da renda divididos em 
189-qnotas. 

13 •Jo dn ·renda divididos em 
182-quotas. 

6 •Jo da renda divididos em 
186-quotas. 
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A Alfandegado Espi rito Santo terá o mesrn 
Os actuaes a"'entcs de Trapiches terão ·e 0 pessoal que a da Parnahyba e Rio Grande do Norte, menos o Guarda-mór, um 2.• Conferente e um Oficial de Descarga. A porcentagem d<1 mesma será de tO •f, da renda, divididos em 98 quotas. 

" ' mquanto forem conservados, na fórma do art. 285 do llegulamento, os vencimentos marcados para os Officiaes de Descarga. 

Rio de Janeil'o 1" de" 
' "' .-,e:embro de 1860.- .1.ltagelo i'VIoni~ tltl Sil-t'" Fq?~'l·ff~. 
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TABELLA N. 3. 
0J•ganisaç~1o das Companhias e Secçoes de Companhia, 

dos Gnartlas das Alfaudcgas do impe1•io. 

COMPANHIAS. SECÇÕES . 

NtDJEIIO 
DE GUAI\DAS. 

Ol'FICIAES, OFFICIAES INFERIORES, 
E CABOS, 
~ 

J.o Commandanlc (Tcneut.c) ..•..•.•• 

2.o Dito (Alferes) ................ . 

1.0 Sargento ... ..•......... • · ..... . 

o 
o 

1 

1 

2. 05 Ditos......................... . 2 

Forricl . ..• , • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . 1 

Cabos ...•... ... ... •. ... .... ..• . . .. s 

Rio de Janeiro. J9 de Setembro de 1SGO. 

1 

4 

NUMERO DE 
GUAltDAS. 

1 





TABELLA X. 4. 
Dist&•ibnição •los Guar1Ias pelas Alfmulegas. 

ALFAi\TJ)EGAS. 
xummo DOS OFFI

CIAES T.'<l'lmtoRES 
E GUARDAS. 

Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Bahia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4& 

Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

S. Pedro do Sul.......................... . 45 

Uroguayaua .... . .... . .. . ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . :JG 

l\Iaranhão.................................. 20 

Pará....................................... 18 

Santos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Parahyba ..............•.... ,.... . .. ..... .. 10 

Albuquerque............................... 8 

Ceará .... ... ...................... ·····-··· 5 

Porto Alegre............................... 5 

Paranaguú . ......... . , .... , .. . ... . . ... , . . . . 7 

AlagOas............... . . . .................. 9 

Santa CatlmTina. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Aracnjtl.. ... ..... . .... .. ...... . ........... . S 

Paroahyba ....... ... . , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4 

Rio Grande do Norte............ ........... 3 

Espirilo Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

38l 

!Uo de Janeiro, 10 de Setembro de !SGO. 





TABELLA N. 5. 

''euclmcntos a que tccm tlh·cito ItOl' anuo c ator tlia os 
Gmu•tlas ilas A\U'andegas do Impm.'~O . 

COillMAND..I.NDO. NilO 
COulii!ANDANDO . 

........---.~ ~~-.... 
o o < ó .... 

PHAÇAS. H-
~o ~ ;a ,.., 

1 ~ U• ...; ..; o c:: ;:; u 
§;~ !§; 

A 
o ,...., .., o ...; 

"' .... o. "' ~ "' .... 
"'~ ~ '"' .... o o "' ... 

"' "'A "l "' "' "" 
1.• Comm. (Tenente) .. 720S 3GOH lflOOO 

2.0 Dito (Alferes) . .. 600H 3008 18000 GOOS 200,~ 18000 

1.0 Sargento .... , .. ... 130,~ 2 -i0 1~ HSOO 480H lGOS H 

2.0 Dito .. ............ 420H 210H ssoo UOH HOH H 

l?o rricl . . .. . ..•.. . .• . . 3609 1SOH nsoo saon t2oH u 
Cabo . .. .. .. .. .. .. ... 320H 1GOH H600 320H !OOfl 8 
Guarda ....... . , ••. .. ao oH 150 ,~ S600 ao os lOOS H 

Obset•vaçôcs. 

As etapas dos Officiaes serüo sempre de 1 H réis diarios, c a dos 
OJiiciacs inferiores, Cabos c Guardas serão marcadas semestralmente; 
nunca se abonando aos que commandarcm menor que a aqui dc
signacln. 

l\ io de Janci1·o, 10 ele Sct0mbro de 1SGO. 

• 





TABELI.A N. 6. (*) 

(,lenet•os infl:num:n'eis e cori•osivos. 

Acido snlfurico, u itrico , ou qualquer outro corrosiro. 

Agua-raz, csscncia ou espírito de thcrcbeutina. 

Alcobol c aguardente. 

Alcatrao. 

Algodilo-polvora ou pyro~iliua. 

Archotes de esparlo c semelhantes. 

Dalus ardentes c outros artificios de gucrm semelhantes. 

Brco, resinas de pinho, c Lhcrebcutiuu. 

Carri'lo . 

Cinza. 

Enxoli·e em canudos, c 'Sublimado ou l1óros do enx.oft·c. 

Espoletas de qualquer qualidade. 

Estopa em bntlo ou em rama. 

Estopim. 

Foguetes ou fogos artificiacs de quulctncr qualidade . 

Isca de ra'to c semelhantes. 

Linho fulminante. 

P hosphot·o em massa on em c~liudros, em palitos, velinhas on mechas; 
c de qualquer ouLro modo prrparudo. 

P ixc do qualrtuc t· qualidade. 

Polrora. 

Salitre, nitro, ou uitrato de potassa 

Soda caustica ou lexiria dos saboeiros. 

ll io de Janeiro, 19 de Setembro de 1860. 

(*) Mandou-se comprchcndcr nesta lubclla o olco de kerosene. Cit·
cu lar da 1!l de Noyembro ele ISG3 . 

l\Janúou-sc que tambem fosse comprchenúido o koke. Ayiso a 
J\lfandrga Ju Curte ~:m 12 de Outubro uc lBI,il. 





TABELLA N. 7. 

A que a e refe1.•em os a••ts. 23i.. 460 § 2.•, 5·!l9, 564 
e 002 do ltegulamento, 

Aço em Yerguinha, yergalhllo, barra, ou am brnto. 
Aduellas. 
Alabastro, marmore, porfido, em bruto e em obras. 
Alambigues, cylindros, capsulas c outros appnrclbos ·e pertenças para 

mnchmas. 
Alhos. 
Alpiste, pu inço, ou milho da Ang()la . 
Alvaiade de qualquer qualidade. 
Amarras e amarrotas. 
Amendoim. 
Ancoras, ancorotcs c fatcixns . 
Ardosins em bmto ou em ladri lhos, 
.t\.rêa de moldar c outras. 
Arroz. 
Assucar branco, mnscayado, J'Cfinado, ou cr)'Stalisado. 
Azeite de qualquer cspccic. 
Azeitonas. 
Azem ou zinco, em bruto, ou em lomiuas ou folhas. 
Azulejos. 
l3acalbllo, peixc-páo c outros peixes seccos, c salgados, ou em salmourn. 
Banha ou unto de porco. 
Darrilha ou sob-carbonato de potassa. 
Dalatas alimenticias, inglezas e semelhantes 
BOrra de yinho ou de azeite. 
Caça de qualquer qualidade. 
Cal do pedra c semelhantes. 
Canos de chumbo, de ferro ou de barro para aqueductos. 
Carne sccca, em salmoura, fumada c ele quulquer outro modo pre

parada. 
Carros e outros Ycbiculos de conducçno de pessoas, ou de mercado-

rias, e suas pertenças . 
Cebolas c ccbolinhos. 
Céra em bruto, ou em gamellas. 
Cfi!ncja, · cidra c outras bebidas fermcnindas. 
Charutos. 
Chifres, ossos c unhas. 
Chumbo em barra ou em lençol. 
Cigarros. -
Cimento romano, ou de Portland c semelhantes. 
Cob1·c cru bruto, e em folhas ou laminas. 
Colla de qualquer qualidade. 
Conservas alimcnticias . 
CordMiha de qualquer qualidade. 
(:orrentcs c amarras de ferro. 
Cortiça em bruto, ou cru rOlhas. 
Couros c pelles de quacsquer qualidades, c.u bruto, ou com cabello . 
Cré ou grêda. 
Crina animal, ou Yegctal. 
D1·ogas, productos chimicos c medicamentos em gera I. 
Estanho em barra, cbnpa ou ycrguioha. 
Esteiras de palha de qualquer qualidade. 
Varello c restolho. 
Farinha de trigo, de centeio, de ayêa c samei!Jautcs. 
1-'ayas de qualquer qualidade. 



Feijüo de qualquer quu~ id u.dc. 
Fcuo, palha de ay~a c qua e~qucr outras forra gens. 
Ferro em bana, chupa , linguados, o de qualquer modo em l.JI·nto . 
Folles para ferreiro c semelhuo tcs . 
Frutas frescas, scccas ou passadas, c de qualquer outro m odo conser-

vadas. 
Fumo em fo i!Ja, em rólo, picado, ou em pasta para mascar. 
Garrafas vas ias de ' 'idro ordinario, em gigos ou em cestos. 
Gilsso, ou giz. 
Gorduras de qualquer qualidade . 
Cuano. 
Junco, ou roti:n. 
Lata:o em folhas ou laminas. 
Legumes de qualquer qualidadr. 
I.citc em conserva e de qualquer outro modo preparado. 
Licores communs ou doces. 
Língu as seccas, ou em salmoura. 
Lou ça de qualquer qualidade. 
Lousa em bruto ou em ladrilhos. 
l'tJachinas e instrumentos proprios para ,lavrar a terra c para quac5· 

quer fabricas, navios, c estradas de fcrn~. 
l\Iadeira de qualquer qualidade em bruto, ou em obras gros as. 
Manteiga de vacca. 
Mnssus alim cnl.icias. 
Milho. 
Mós pura moinhos, ou rebellos. 
Nozes c outros fructos alimenticíos. 
Ocrcs de qualquer qualidade. 
Oleo de !inhaca. 
O v as seccas, o'u salgadas. 
Ovos de gollinha c de out1·us avrs domesticas. 
Paios, chouriças, Jinguiças, c outras cumes ensaccadas. 
Palha, esparto, cairo, pita, piassava o outras matcrias filamentosas, 

em brnto, ou em rama. 
Papel ordinario de embrulho e se.melhantcs. 
Pederneiras. 
Pedra de cantaria , ou de grau i to de qua lq;,ter qualidade. 
Pós de sapatos. 
Potassa do commercio . 
Presun tos. 
Queijos. 
Rapé. 
Remos c croques. 
Sabfio commum ou de lavagem. 
Sal commum ou de cozinha. 
Sangucsugas ou bichas. 
Sebo ou graxa. 
Tabaco em pó. 
Tijollos e telhas de qualquer qualidade. 
Tintas em massa, em pó, ou preparadas, c para escrever, impt~mir ou 

lilhographar. 
Toucinho. 
Tra pos, ourelas c aparas de qualquer qualidade. 
Trcmoços. 
Tripas ou intestinos de vacca, ou de perco, 
Velas de qualquer qualidade. 
Vidros para ' 'idraças c claruboias. · 
Vime em liaças ou molhos. 
V inagre commum ou de cozinha. 
Vinhos c quaesqucr outras bebidas alcoholicas. 

Rio de · Janeiro, 10 de Setembro do l SGO. 

A.ayelo 1Piota'i~ ''" Sllv11 ~ Ft.'J•I•t•:: . 



TABELL \ N. 8. 
P••otluctos elo gado do Estaclo Oriental do Ut•ugna-y, que·, 

na fíit•ma do at•t. 5t2 § 21'>, s~\o isentos <lc <lh•citos. 

Azeite c graxa de egua, ou potro. 

Carne de vaccu c de porco, sccca (~arque) com ou sem sal, em sal 
moura, fumada, preparada de qualquer outro modo, ou em cou-· 
serva. 

Chifres, ossos o unhas, em estudo natura l, calcinados, em fragmentos 
c em cinzas, ou carvüo animal . 

Couros ou pcllcs de gado vaccum, cavnllat·, lanigcro, cabrum e suino; 
scccos, salgados, curl idos c preparados, como: bezerros, corrlovõe:<, 
~·aquelas, carneiras, marroouius c outros semelhantes ; solas in-
teiras on em retalhos. · 

Crina, lü suja, limpa ou cardada. 

Garras c co ll a animal. 

T.cite animal em conserva, ou de qualquer outro modo preparado, 
massa de leite, manteiga c queijos. 

Línguas scccas! em salmoura, c de qualquer outro modo prct>aradas 
ou conservaans. 

i\lantciga de ' 'acca, manteiga ou unto de porco, toucinho salgado ou 
em salmoura, c em geral, os productos solidos c líquidos obtidos, 
por meio de processo c agentes chimicos, da gordura animnl, qual· 
quer que seja, sem cxcepçüo, a fórma com que se destinem para 
uso c commercio. 

S~ngue de boi c de outros auimacs, preparado do qualquer modo c· 
cmwcrtido em producto industrial. 

Sebo em rama, coado derretido ou graxa, sebo preparado de qual
quer fórma para uso c commc1·cio, graxa, c cxtracto de tnlauo. 

TtJ'IaS ou intestinos de vacca, ou de porco, em conserva, salmoura, 
O l i SCCCOS. 

Hio de Jaueiro, 1~ de S lembro de ts6n. 





TABELA N. 9. 
Doa deaeoDtti que &e devem fazer ao pl'~ uo auaeal', 

Ute8 de Cleduzir O dlzlmo BO mo de ,Joeiro • 

(ARTIGO 706 §i 1.0 ) 

Por encaixe e transpot'te de cada arroba de as.;ucar fabri
cado nos engenhos do reconcavo desta Cidade, situados 
de barra dentro, junto a portos de mar e de rjos 
naTcgaTeis... •• • . • • . . . • . . • • . . • . • . . . . . • • . • . • • • . . . . • . . lGO réill. 

Dito nos engenhos situados dentro da distancia de cinco 
leguas dos ditos portos................................ 240 » 

Dito nos engenhos situados desde a distancia de cinco lcguas 
dos mesmo portos ........ , . • • • .. . • • • .. .. . .. .. .. . .. • .. 320 » 

Dito nos engenhos de quaesqucr outras situações. • • • • • • . . • 480 1> 

Além de,t.as despezas, se hão de abate1· !5 réis em cad.a arro.bl\ de 
assucar que tiver entrado nos trapiches desta Cidade. 

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 1860. 

A:ngelo Mort-iz d.a S-ilva Ftrra.;; . 





TABELLA N. 10. (*) 

A que se 1•efel'e o a1•t. tlSG § ~.0 •lo Uegnlameuto. 

Animacs viyos de qualquer cspccie. 

Dacalháo c outros peixes salgados de qualquer qualidade. 

Carne de qualquer qualidade, verde, secca (xurquc), com ou sem 
sal, em salmoura, fumada, c preparada de qualquer outro modo, 
ou em conserva. 

Carvão de pedra. 

Farinha de trigo. 

Frutas verdes ou seccas. 

Gelo. 

;-.Iachinas de vapor c suas pertenças, c utensilios proprios para a 
agricultura. 

l'cd m pura coosLn1~çno, em bruto ou lavrada , c calcaren. 

Sal commum. 

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 1860. 

(•) Mandou-se incluir nesta tabella as barricas c outros cm•olto
l'ios, em que tiver sido acondicionada a farinha de trigo. Circular 
de 21 de Outubro de 1863. 





TABELLA l\!. 11. (*) 

A. que se refet•e o art. 486 S) 2.• do Regulamento. 

Aguanlcute. 

Animaes vivos de qualquer r pccic. 

Arroz. 

Assucar em b m to. 

Café em grão. 

Cal. 

Carne de qualquer qualidade, verde, secca (xarf[UC) com ou sem 
sal, em salmoura, fumada, e preparada de qualquer outro modo, 
ou em conserva. 

Carv11o de pedra ou vegetal. 

Ccrcacs de qualquer qualidade. 

Farioha de mandioca. 

Feijão. 

l'rutas v,crdcs on seccas, 1lorcs, folhas, legumes c farinaceos de 
qualquer qualidade, c semcutes para a ugri4:ultma. 

Lenha. 

Línguas seccas, em salmoura, c de qualquer outro modo preparadas. 

Madeiras. 

Mel, ou melaço. 

l\Iilho. 

Pedra para coostrucção, em bruto ou lanada, c calcarca. 

Sal comrnum. 

Telha. 

Tijolo. 

Rio de Janeiro, 19 de etembro de 1 60. 

(•) 1\faodou-se incluir provisoriamente nesta Labella o sabão de 
producção nacional. Circular de 29 de Agosto de 1S6i. 

J\landou-se tambem incluir o farello. Circular de 1~ de Outubro 
de 1365. (Dia.rio O(ficiaL o .• 245 de 186&.) 

Ma ndou-se tambem comprehender u graxa, o sebo e o azeite. 
Circu la r de 24 de Outubro de 18G5. (Dia?· i o 0/Jiciat n.• 251 de 1865.) 

Mandou-se incluiJ.· nu Labella acinHt as pipas ynúas dr.stiuadas 
ao acondicionamento da aauardcotc de uns para outros portos do 
lmpcrio. Circular de 30 de Outubro de 1865. (Diario Official n.• 
2:.7 de 18G5 .) • 



• 
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TABELLA N. 12." 
PESOS E MEDIDAS DO BHASIL. 

lllcdi•las de peso. 

72 Grãos ..•........... grs. = 1 Oitava ............. oit. 

8 Oitavas ................. = 1 Onça .............. onç. 

S ~Onças.. . . . . . • . . . . . . . . . . . = 1 Marco . • . • . • . . • . . . • me. 

2 lliarcos ........••....... = 1 Libra. . . . . • . • . . . . . . lb. 

32 Libras ........ :.. . . .. .. . = 1 Arroba. .. • .. . .. .. .. ar. 

4 Arrobas= 128libs ....... = 1 Quintal ............ qq. 

13!; Quint.=54arr=l72Slibs .. = 1 Tonelada ........... ton. 

Medidas : tle extensão. 

8 Pollcgadus ........ pois. = 1 Palmo ............. pai. 

5 Palmo:= 40 pol.• ........ = 1 Vara .............. n. 

2 Varas=10 pai.•=SO pol.•. = 1 Braça ...• .•...•. •• brç. 

1\ledillas •lc SU(Ierflcie. 

6i Pollegadasquadr.•pol. (4). = 1 Palmo quadrado .... pai. (4) 

25 Palmos(4)=1600pol.•. (4). =! ·Vara 

4 Varas(4)=6400pol.•.(4). = 1 Braça 

)) .... vr. (4) 

)) brç. (4) 

llilc•lidas (le capacidade para scccos. 

4 Quartas ........... qrts. = 1 Alqueire ............ alqr. 

GO Alqueires ............... ~ 1 Moio ............... moio. 

Medidas de capacidade para liquidos. 

4 Quartilbos . ......... qt. 0 = 1 Canada ............. can. 

12 Canadas ................ = 1 Almude ....... . ..... alm. 

15 ,Almudcs;;:::::: lSO cauadus., = 1 Pipa .•.•••.•••••..•• pp. 



iUe11idas 1le soliliez. 

512 Pollcgadas Cllb icas· .. . . . = 1 Palmo cu bico .... pai. cub. 

125 Palmos cubicos ... . .. ... = 1 Vara cubica ..... n . cnb . 

NOTA.S. 

1.• Para medir fazenda em varas (4), cndo o comprimento 
em ' 'aras c a largura em pollegadas, multiplica-se o nu
mero de varas do comprimento pelo numero do pollc
~uclus do largura, ~orta-se no producto o _ultimo algarismo 
a direita, e o que restar á esquerda d1vida-sc por 4. 

EXEMPLO. 

100 Peças de chita em rnorim com '2&60 varas c 22: pollcgadas 
de largu ra= 1408 varas ('4) • 

.2560 
22 

&12 
512 

4)5632( 0( 1408 
1632 

2.n Para medir chales ou lenços em ' 'aras (4), sendo o com
primento c largura em polle"adus, multiplique-se o nu
mero de chales ou lenços pelo numero de pollegadas de 
comprimento, multiplique-se este producto pelo numero 
de pollegadas de largura, co rte-se a este ul timo pro
dncto dous algarismos á direita, c o que rcs l!ll' á es
querda d{yida-sc por 16. 

EXEi\!PLO. 

JOÓ Duzias de chales de chita de 45 pollcgndns rl c:comprimcnto 
o 40 pollcguclas de larglll'a= 1350 varas (i). 

12 
100 

1200 
45 

r. o o o 
~soo 

51000 
40 

16)~1 ôOO(OO( 13SO 
GG 

80 



a.a Para medir taboado de pinho em palmos (4), sendo o com
primento em palmos c a largura erA pollegadas , mul
tiplique-se entre si o numero de taboas, comprimento 
c largura, e divida-se o preducto total por 8. 

EXEMPLO . 

100 Taboas de pinho de 24 palmos de comprimento c 10 pol· 
legadas de largura= 3000 palmos (4). 

24 
100 

2~00 
10 

8 )'24000(3000 

4.« Para medir Iages para ladrilho em palmos, (4), sendo o com
primento c largura em palmos, multiplique-se o compri
mento pela largura e este producto pelo numero de Iages. 

EXEMPLO. 

100 Lagc• de 8 palmo de comprimento c 4 palmos de largura-
3200 palmos. 

8 ,, 
32 
100 

3200 

s.a Para medir tijolos para ladrilhos em pollegadas ( 4), sendo 
o comprimento e largura em pollenadas, multiplique-se 
o comprimento pela largura e este producto pelo nu
mero de tijolos. 

EXEMPLO. 

100 Tijolos pao·a lad rilhos de 6 pollcg'ldas de comprimento c 6 
pollegadas do largura=3600 pollegadas (4). 

6 
6 

::16 
100 

3600 



6.a Para medir páos de pinho com casca, sendo o comprimento 
em palmos, tome-se o termo medio das circnmfcrencias 
das duas extremidades, o qual dividido por 3 dará a 
grossara do páo, com a qual c com o comprimento se 
acbará na Tarifa a taxa correspondente. 

EXEMPLO. 

1 Páo de ~inho de 75 c -15 pollegadas de circumferencia. 

75 
45 

:2) 120 (GO 
3) 60 (20 

N. IJ . Quando o pá o f()r faceado a grossura será o termo medi o 
das distancias das faces oppústus das duas extremi
dades. 



TABELLA N. 13. 
COMPARAÇÃO DOS PESOS E MEDIDAS ESTRAN

GEIROS COM OS DO BRASIL. 

INGLATERRA 

Pesos. A.voir tlu poids. (atalp.) 

1G Drnms ..... . . .. ...... drs. = 1 Onça .... .. .. .. .. · ... oz. 

16 Ounces ....... .. .......... = 1 Po'und .............. lb. 

14 Pounds ..... , •..... . .. , . .. = 1 Stonc . , ...•........ sL. 

28 Lbs=2 st.• ........ ...... .. = 1 QuarLer ............. qr. 

4 Qrs .=112 lb.• ............ = 1 Hundrcd wcight.. .... cwL. 

20 Hundrcd wcight .......... = t Tou ................. tou. 

Pesos 1ncnorcs. 

"' W..j ..,_ 
~tn 

~< 
..<<:: 

Q 

"' ;;i 2:1 
-<!l"l 
> z c.J -o 

"' :<; < ~ t:lo:! o "' ,:: C< 

"' o A "' ~ 

16 256 7000 lbs.• 
1 0,9881 

--- - -- --- ---
1 16 IJ37 l/2 ons.s 

0,98SJ 

--- ---
1 27 11 oi L.• 

TI 0,49407 

--- ---
1 

gr.• 
1, 30 1 



Pesos nlaiol'cs. 

"' "' .,._; 
z;;; 

~ ~, 
c:i ""'"' ~ ~ 
1:3 

;..-"' 
< ;o 

"' :.:> o o A 
'-' o "' ~ 

~~: _.:_ 224o 1 ;~~s· 
Jb .• 

4 112 110,66 

'

---- ----~ 
. l 28 27,G6 

lllctlidas de extensão. 

1'2 Lincs ... . ...... .. ..... . ... = 1 Inche . . ..... . .... . . in. 
12 Inches .. .... .. ............ = 1 Foot ......... . ..... . ft. 

3 Fecl=36 in.• ..•.. . •. . ...... = 1 Yard ...... . ........ 1•d. 
2 Yanls= Gft.s-7:2 in.• ....... = 1 Falbon (toesa) ........ futh. 

"' "' . f--' 
i' (i; 
"'< 

"' ::c:: o Q r-: ..; >"' c .... "' o 0:: So .-.: .-.: o '-' OA 
~ ,.. 

"" :::: ~ 

I I I I pai • 1 2 6 72 8,3125 

-~--~-~ pol.s 

~ _' 1_:_1 ::::~-
l 12 ll,0833 

-~-~~ 1 0,9236 



M-edidas pal'a ,·iuho e es1•il·ito. 

:! Piuts ................ pt. • = 1 Quart ......... .. .. .. . qt. 

4 Quart.•= 8 pt.• ..... ..... = 1 G;l! ou ................ gul. 

63 Galons .. ....... ... ....... = 1 Hogshcad ............ hhd . 

2 Ilogshcadc=126 ga ll. • .... = 1 Pipe ................. JlÍ. 

2 Pipcs ........... .. ..... ... = 1 Tun ............ .. ... tun . 

V> 

"' &-..J 

oi ;,:-
~ V) 

.-.: ,....-.: 

~ li ~ 
.-= 

..; o ,.: ~~ 

"" 
<.:> ,.., < 5o 

:::> E:í o < :::> z o::, 
.... ... ;;: <.:> o c:: ..,; 

1 I 2 4 I 252 I 1008 2016 can.• 
430 

-~L ----:-1--:-l--:-
--- ---

cu o.• 
1008 215 

---------

1 1 63 1 :!52 

ca u.s 
50~ 107,5 

------ -- ---

Ll_4 
Ci.ID.s 

s 1,70üS 

-- - --

L ca n. • 
2 0,'•267 

-- ---
cau.• 

1 0,21335 

N O'l't\S . 

1.a O Galão Imperial ue Inglatcna = 277,27 pol.' cu bicas int;. 

2.• Um casco de rbnm qnan do contém de 00 a 120 gal. ' é nsual-
nwntc ch11tnado JHtll chco/1, · 



ltiE-didas para cerveja. 

'2 P ints . ... . . .... . . .. . pts. = 1 Qnart .. ..... . ........ . . qt . 

4 Quar ts=S pt.• .. . ....... .. = 1 Ga llon .. .... .. .. .... .. . gal. 

ll Galons .. •. . . . . .. . .... • , . = 1 Firk in • .... ... .... • . ..• fi r. 

2 Firkins=lS gall.• .. . • . . .. = 1 Ki lder ·id .• . .. .. . ..... : kild. 

2 l{ ildcrkins=3G gall .• ... .. = I llarrcl .. ............ .. . bar . 

54 Galons . .. .. .... .... .. .. . = 1 J-Jogshcall'. ...... .. .... . hhd . 

2 Hogshcads= 108 gall .• ... . = 1 Dult ........ . ......... . butt 

"' ~ . 
lS 

<-::l 
~~ 

..i 04 
~ 

o-4.: 

~ "' ::i ~ z ;;~ 
.::; ;2 o ;;; o 0: ~ ;5o E- ~ e:! 

.., ... i'!! ::> iXl ... < p C• <=I 
;<I iXl ;<I ~ ~ "' o "' "' 

L[ can.s 
3 6 12 108 432 861 184,33 

- ----
can.s 

l ! 3 G 54 216 432 92,16 ~ 

-- -- -- -- - - - ---
can .• 

1 2 (1. 36 144 288 6 1,41 

- - . 1- --2-,-:- -- -- ----
can. • 

7 ':! 1H 30,7 

----~ -- ---

~J-9 
can . s 

36 72 11>,36 

-- - - - --

I can .• 
1 1 8 1, 7008 

- - -- ----
cau .• 

1 2 o,4r7s 

- - - ---
can. • 

1 0,~13:35 

--



' 

NO'B'A. 

63 G:ll.S=1 hhd. de Yinho ou de cspirito, 54 gul.•=1 hhd. de cer
veju, e G hhg.• de vinho=7 hhg.• de cervcju. 

ll!edl.das lJ.Hll'a seccos. 

2 Pints .................. pt.s= 1 Quart. ......... : .... qtr. 

q Qunrts - 8 pt.S ........ . = 1 Galon ..... .... .... .. gal. 

2 Galons 

4 Pecks 

8 qtr.• .. ....... = 1 Pcck ...... . ........ .. 

8 gal.s ......... = 1 Bushcl. ...... , . ....•. 

pc. 

bush. 

S Bushcls = 32 pccJ;s ........ = 1 Quu r ter. . . . . . . . . . . . . . qr. 

5 Quarters= 40 busbels .• .... = 1 Wey o r !oad .. . ...... w. 

2 'Vrys = 10 quarters ..... = 1 Last ................. la. 

"' "' ... ...i 

oi ..; ~~ 
"' ~ 

<o:: 
..: ... r:~ ;,; ;'; :>"' 

~ ~ IIi o ~ PO <n 

"' "' u ,_, 
1:; < "' p "' < "' CIA _, ::: c• "' "" o C• "' "' 

b120l 
alqr.• ' [lO 80 320 Gl.O 2560 60,16 

'---1-- -- -- -- --
--~~~~ 

1 5 40 160 320 1280 2500 _:~ 

L alq r .• 
8 32 G\ 256 512 8,016 

-- ----
alqr . • 

1 4 s 3~ 6! 1,002 

~l 
- -- -- - ---

alqr . s 
2 8 l3 o, ~50õ 

-- - ----
alqr. s 

1 4 8 1, 70GB 

!...------L "'"·· --2 ~l!ü7 

-~ alqr. s 
1 o,~ t335 



:l nushPis dr rm·rfio . . . . .. . .. == 1 Suck. 

12 Sacbs. = 36 hn~hds .... = 1 C:haldroo. 

s Chal dron =288 Jmshcls ... . = 1 . 1\cc .. 

NOTA. 

·1 Chultlron de Krw-CasLic c f: nndcrla nd é cqu i~:ll e u lc ao peso 
de G3_quintncs ardp=3,:;o2 Lo u .• do "Brusil. 

Rciaf,'~lo cnh•c os ll •ineipaes pesos c m c<li<las <lc 
Jln(;iatct'l'a e os fio lh·as il . 

101 2 Lih. • de Jnglatcl'l'u .. .. . . - ! 000 Libras do Brasvl, 

100 Tons " 1'2S Ton. ' " 
HA Pol. • )) - 133 PoJ. s li 

1GO Yd. s )) - 133 Vr. • " 
100 Pés t í) l) - 19'2 ralmos-(á) »] 

1() Ca l. ' )) - 17 Can. ' )) 

1000 Ti tt .,l tcls )) 1002 Alqr. • llr.j 

-·---- - --~ 



TABELLA N. 11. 

Systenut ntcti·ico. 

p}:sos E MIIDIDAS. I YALORF.S. EQU!YALE1iTE5 DO 
DRASIL. 

====== 
Toonenu métriqnic 1000 .. )~. os . . . . .. 2179 Ih. 
Qnint.a l » 100 .. )) 217,9 )) 

Kilogrumme . ... . . 1000 .. gra~nmes . 2,1 70 )) 

Hectogramme . • ... 100 .. » 3,486 011. 
Decagrnmme ...... 10 .. )l 2,789 oit. 
Grammc . .. ..... . . 1 .. )) 'l0,081f>6 gr . 
Oérigrammc ... . . . 0,1 .. )) 2,008166 )) 

Ccntigrammc . .... 0,01 .. )) 0,200d 166 )) 

Milli grnmmc • ... . . 0,001 .. )l 0,02008 )l 

i\fCLI'C .. . , .. ..... . 1 .. meLros .. . 4,5H> }HJI. 
Oécimê Lre . . . .. .. . 0,1 .. ~ 3,1i3ó pai. 
Centimêtre ... . ... 0,01 .. " o,a616 )) 

i\lillimmêlrc ... . .. 11 ,001 .. )) 0,03636 )) 

Hectare .... • ..... 100 .. are> .... . 8264,5 n. (~ ) 
Are .. . . . ........ . 100 .. mel.qund. 82,615 )) 

Centiurc . ...... . .. I .. )) 0,8%45 )) 

KiloliL I'C ...... . . .. 1000 . . Ji Lrcs • . •. 25,0H alq r. 
Hccto li tre ... . ..... 100 .. )) 2.& 0 1~ )) 

Décali LI'C ......... lO .. )) a;75GG can . 
Litre ... . ......... 1 .. )) 1,50?6 qnart. 
Decil itrc ..... . ... . o, 1 .. )) o, 150~6 )) 

NOTAS. 

Ucl:u:ão t'nh·•· os JH'ÃllH'ipacs pesos c mc<lida.s <le 
I;ranc;a e os tio Dt•asil. 

1000 K.o' ... .. - 2179 lb . 
11 Mts ...... - lO n. 

26G~ Lit ... . .. - 1000 can. 
3993 Hcctolilr. = 10000 nlqr. 

N JJ. 1000 1\ .0 ' de sa l do mar cqni rnlem ao peso de 25 alqr. 
de di to, prox i111n mcnt.c. 

/1. unna de FI·aoçn, cha maria do commercio em grosso, =1,188~116 
mel. , ou 100 a unas= 108 ,.,. . 

A a una metric;I, ou elo commercio a ·retalho,= 12 decimt>-
lros , 011 100 ni!Ilil> = 10!1. • 

O pc usual ou 111rlrico = J 2, 1212 pol. do HrJsil, I 



Exemplos <le l'educção tle 1,esos e medidas. 

1. o Reduzir J 2000 libras de Jnglarerra a libras do Drusil. 

1012:1000::12000: l18~7 libs. 
1000 

1012 )12000000( 11857 
1880 

8380 
&S'tO 
7800 
716 

Isto é, deduz-se do peso do Inglaterra 12 ••f••· 

2.• ll.cduzir 2!>0 toneladas de Inglalerl'il a toneladas do Drosil. 

100.128::250:320, toneladas. 
250 

MO 
256 

100) 320{00 (320 

Isto é, augmcnte-se o peso de Inglaterra 28 •/o. 

3.0 Reduzir 7'200 pollcgudus de fngloterrn a pollcgnda s do Drosli. 

lH : J:l3: : 7l'OO:Go!>O pol!cgadas. 
7200 

%' 
!13 1 

14l ) o:.n;oo ( GG50 
n~r. 
7~0 
000 



4. 0 llcduzir 12000 jardas a varas. 

160:133:: 12000:9075 varas 
1'2000 

2GG 
133 

16(0 ) !50ü00,0 ( 9975 
156 
120 

80 
o o 

Isto é, multiplique·se o numero de jardas por 133 , cúrte- se. 
no producto uma letra á direita, e o que restar á esquerda di
\'ida· se por 1G. 

s.o Reduzir 12000 pés (i) de Inglaterra a palmos (I) do Urasil. 

100 :1 92 ::1~000:23040 palmos ( 1) 
12000 

3Si 
192 

100)230 ·10(00('230~ o 

Isto é, augmcnte-sc ao numero de pés (4) 92 •/o 

6.• Reduzir 500 bushels n alqueires. 

1000:1002 ::500: 501 alqueires 
500 

Isto é, augmeutc-se ao numero de bnshcls 2 •f o. 

7 .• Reduzir I OS galões a cauadas. 

10:17::10G:1SO canadas 
17 

71'2 
106 

10 ) 180,2 ( 180 

Isto é, augmcnte-se ao numero de galões 70 °/0 , 



s.o Reduzir jardas de fazenda a varas (4), sendo dada a lar
gura em pollcgnd~s do Brasil ; primeiramcn te reduzir-se-ha o 
numero de jardas a varas, depois córtc-se ao numero de yuras 
u ultima letra á direita , c dil'irla-se por '' o c1ue ,·c Lar á es
querda, o quociente da1·á as yaras (4). 

EXEMPLO. 

1~000 jardas de chita de 22 pollrgadas de largur!t = &486 varas (4}. 

133 
12000 

266 
133 

16 ) 15960000 ( 9975 
1&6 ~2 
120 

60 19950 
199i>O 

21114!>(0 ( 5 i86 

9.o Sendo um n.0 (n) de ta boas, do mesmo comprimento (c) 
cada uma, da mesma largura (t), em pés e pollegadas de In
glaterra, a formula para medir taboado em palmos (4) é a se· 
guinte: 

n .r c X L X 16 ~- 1 00 , 

EXEMPLO. 

1'clboas . Comp. Larg. 

200 .... H pés ...• 9 pol. = ''032 pnl. ('t), 

14 
200 

2800 
D 

2f>200 
16 

1512 
252 

403'2 



TABELLA :\. 15. 
Compnro.~ã.o •le outros pesos c medidas estrangeiras 

com os do Brasil. 

~ornes das Prot.ns. P,sos c mcdi1as estrangeiros. 
I 

Eqnivalcnles 
do Bro~il. 

• Ui<ule . . .... · ) 

100 lb. lllôlf de 1 oz ...• .....• lw: 
100 " mcn. de t't oz . ... ••• •. , 77 
t OO H.dl'~ palm ........... .. 8~ 
100 cautaros de l'inho • .•• ••••• 431 

1 ar . de azciLc=3ó lih. de 
I~ oz................ .... :!8 

lb • .. 
~~~- l 
Jb. I 

! 
~ltona 'lide llambur"o. 

) 100 t~o.•~?.c_n, ~~-~~_o_o,~·~~:j~~~~~~ ~ :ls 
,\mstcrdam . ... { 100 clls=IOO meL ..... : ....... ?! _ 

O 1aL de 100 kan=100 htrr . ... 

1

.1 .,, 
O la L tle 30 muddcu=30 hcctol. ~.7 

~ 
IOó J.:.o• ............. . ..... ... 21 

Autuer .
0 

100 metro>................... !li 
ll' .. .. .. Ohcctuli trc.. .......... ....... 37,ã 

O las L de 30 muddcu • . .. .. .. .. 6~ i 

1 I OO ib.del~ onz ....... . .. .. . . 
Barcelona . .... . 1 100 H ... .... . .............. . 

100 quartcrus de 1/; de saluw . . . 

1 
70,õ 
3J 

, I H. 
1.:1111. 
alq. 

Ih. I 
H. I ('1111. 
alq. 

11>. I 
H . 

moios
1 

1 100 lb. de 32lolb ............ . 1112 lb. I 
Berlim .. .. .. . .. l 100 l'lleu..................... 60,1;3 H 

I 100 quarls........ . ........ . . \3 can. 

IGO Ih. de 16 oz ..•. . . .•• ... ... 
10u urrobn~='!500 fb •.• .•.... . 
100 qq = 100 arrobas=toooo lb. 
IOO H ..... . ........ . ....... . 

tro 
19,5 
4,5 

íi 
100 fum·o .. .. .. .. . .. • .. . . .. • 87 
100 ranrgas ............... .. :;t; 

Jb. 
qq. 
tou . 
H . 
c:au. 
alq . 

Brnbnot . .. ... .... 100 flls ..... ..... ....... ..... 62,5 ,·r. 

1110 e li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~:.-, ;, rr. \ 
100 lb. de :!:! Ioth ....... . .. . .. 

1

tus,;; lb. 

Brcmcn . . . .. .. ! ,.100 su~u!Jchrn . . ........ . ..... t !9 c:an. 

1 l O ln~L- ~ qunrt.=40 srhcffir •. . . . ~ ~ alq . 
O I ali L de cana o de pedra .. .•.. 1 6, 781 to o. 



Nomes das P1·nç~s. Pesos c medidas rsl.l'augcil'os. 
Eqnil'alrnles 
do D1·as il. 

j I 00 vr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
C:uliz. : · · · · · · · · · l O last=1 cahices=48 faucgu s .. GO 

· · j OenntarollcHclws = lOOrol.to'u 123 
ConstiuttinO}Ila.l 100 pikrs . . . • . . . • . . . • . . . . • . . (j :J 

\'1". 

alq. 

Ih. 
Yr. 

. Co11Cnhaguc . . . ~ 
I Elscncut• ... ... . . . 

lOO Ih · de 321oth ......... .. . . 109 
100 ells .. ............... . .... ;,7 
100 pots • . . • . . . • . . . • . . . . . . . . 36 
Osl<ippund=20 li spunt.l = 3:10 Ih. :H8,5 

Ih. 
1'1'. 
Cü ll. 
lb. 

I 

u .. , ....... ..... { 

LciJISig .......... 

Vide Copcuhugur. ....... . ...• . 

100 lib . de 12 oz. peso sultilc. . . 69 
100 I ih. de L '2 () Z. prsu "russo. . . 76 
450 palm. orei ..•.•... . ..•.... JUO 
IOOcanndelOpalmi ...... . ... t 1U 
Obarilctlc!Juamoli . •...•..... ::.>!) 

lOO Ih . rl e ?.2 Ioth .... . ... ...• . IOG 
O las=l2 tomcs= '•OOOi b .•.••. 2 , 1,!> 
100 ells ..................... . 52 
100 vicrtels . ... ...... .•.....• 27 1 
O lust rl c ~ O sc hrll'nl .. ...••... 87 
O lust uc 20 schcll'cl.., ....•.•. 1>8 

100 c l!s ... .. ....... .......... 51 

)) 

vr. 

" CU IL 

Ih. 
lou. 
H. 
CiUl. 
alq. 

)) 

\T. 

lOO lb . de 16 oz ....... ... .... 100 Ih. 
100 rr •.. .. . . ..•. ... •..... : .• l OO rr . 
100 canauas............... . .. 5:1 ,06 cun. 
100 ulmutl cs . .•...•........... ll36,7 '2 " 
30fl ulqr ............. . .' ....... 103,68 alq. 
O moi t = iO ulqr .............. 20,736 » 

1 IOOiib. dci Goz .. . . .... . .... . 
1 LOO urroh .ts=2;,oo liiJ . .... .... . 

tOO IIJ. 
78,2 arrob. 
l,lG Lon . . -\ ton.=28 qq = 80 arroba: ... . 

"'l I 'd lll I 100 Yr. · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 
u at •·• ' a aga .\ Hrroba muior ou canlaro para 

riu !to ....... .... ........ . . . 
. \ rlit;t mcn ur para azeite .. .. .. . 
O cahb = l2 fuurgas ....... ... . 

iUoutcvilléo , ..... Vjdc Qul;llOS· Â )'l"CS • • •...•• •.• . 

76 \'1'. 

6 cun . 
4,5 )) 

18 ulq. 

I lOOiib.de321otlt ............. 122 lb. 
IUunkh. · · · · · · · · 1 100 rlls .. ..... ............ . . . 75,5 IT. 

N"pole; ....... ! lO" lu. de 12 oz •. .. . . .. . . • . ... 
!00 rutto li .. : . .. .. . .. , ...... . 
,\ can na de S palnti ... , ..... .. . 
() h<~ITil t• el e 60 corifl't· .......• . 
100 Lomuli ................... . 

70 
19\ 

'2 
t0 

152 

lb . 
I> 

\'1'. 
Cltn. 
a lt! • IC 



Ntilll~S das P1·nças. 

\ 
Porto .. . . ... . . . . .{ 

( 

S. PetcJ•slJurgo. ~ 
t 
I 

i 

Stoelmlmo . .. . . ~ 
( 

Tt•icsto . . ..... , . ~ 

Pesos c medidas esll'angl'i I'OS . 

100 alqr .• .. . . . .. ..• .. . ...• . . 
100 fanr.gas tlc 2 nlq .. . .. . .... . 
100 ra zas=250 a lqr ... •... .. .. 
O millt e iro=2~6 razas . •.. . .... 

100 IIJ. de :n Ioth ... .. . . 
O punrl de ~O liiJ ..••... . ....• . 
O schill'pUIHJ de 400 lib .. .. ... . 
O lnst de 1 ~O punds • . . . .• ..• . 
100 archint• : ..•. ... . . . . • . ..... 
100 Vl'drus ... . ...• • • .. •• •.•.. 
100 chr.wcrts . . ..... .. .• . • .•. , 

40 
o O 

100 
256 

89 
35,6 

356 
2,42 

61 ti 
460

1 

577 

100 lb. de :11 le th . .. . ....... . .. 92 
O li sp nnd, p. do commcrcio. . .. 18,5 
O skrppur. = ·lO lispund, p. de 

ferro . . . .. ..... . .... .. ..••. ~9G 
100 ell s. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . &3 
I 00 kll ll lllll'. . .. . ... ... . . . .... . 98 
I 00 tunna uu toncluda pura 

grfius .. . . . ... .. . . . . .. . .. •.. -154 

100 clls para lã.. .......... ... 62 
100 ells para seda . .... . .... .. .. 60 
A Ol'lla el e azeite.. . . ...... . . . . 2-1 
100 stari ..... .. .. . .. . . . .. .. . . '227,5 

O pfunrl ouliiT=i Yicrl i ng=IG 
onres= 32 lolh= 12S qurn Len 

nlqr . 

" 
" )) 

lb . 
)) 

» 
ton. 
H. 
ran. 
a lqr. 

lb. 

" 
)) 

\ ')', 

rn n. 

alq . 

H. 

ca n. 
alq. 

= o•12 pfcnnig= . . . .. . . .... . 1,22 lb. 

O mui h rl c ~ra i ns=30 mctzrr-= 
I 20 vit• rt t• l='24-o nchtel =i 8• · 
muhmassc i= UJO futhernwssc l 
= :lS''O lu~ch c r ..... . .. . ... .. -16,2 nlq. 

'icnna.. . . . . . . . O fuudrc=32 cimcrs=12S ,·icr-
Lel= 1312 nwss-imperiaux= .. G 97, 41 rans. 

O cllc ( no IJiurn l ell ens, ou ~ 28 ,3~ -\ r oL ou O,iOS3 
ann r:= -.. ·. ·- · • ·-. · - · - · · · · \'ara. 

O tlafte r ou toise tem 5 pés, r ~ 11,499 pol. 
011 0,28i4 

o pt'= .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. Yam. 

l' 100 lb . de JG oz ...... .. ....... 98,8 lb. 
) 100 )'d . . .............. . ... ... 133 Yl' . 

' ' asbington .. . ~ LOO ton ... ..• . •. ..... . . ••.•. · 128 ton. 
100 ::w llous ................... 142,2 can. 
1 o o uushcls . .... ... . . ........ 9i alq. 





MODELO DA PAUTA SEMANAl. 

Pt•eços dos gene!•os styeitos a dit•eitos 
de expor•teçihr. 

fle,u•nr• de .. . a .. . olo •u .. ~ tle • . .... •... •• ds tS 

:\IIm f A DOR I.\~ . 

Agmtrdente de canna . .• ... . ........ . . 
» cli stilladil .. . . ... . 

ou cac h ;l~·a . .. . . 

J\lgod:\o cn1 t•aroço . . .. ... . .. . . . .. ... . 
» em lio .. . .. . . . . . . .. . . .. ... . . . 
" em pastu, canlado ou em ftilhns 

gomn11111as . . ... . . . ........ . . 
>> Clll rallla o u l' ll1 lã . . ... . .... . 
» e 111 l t•t·idus brancos . . . .. . .• .. . 
» " ti11tos ou riscados .. 

Amcncloim ou mondobim co m easca ... 
:S CIII CIISC<.I • •. 

!\rnruta c r~rinha ' .. .. . ... ..... ...... . . . 

t\.rroz com casca .. ....•.. . . .. . . .. . .... 
» descascado ua pilado • ....... .. . . 

.1-ssnc:u· brnneo ... .. . . ..... . .. . .. . .. . . 
» IIW SCU\'0 OU llliiSCUVacJO . •. , ... . 

Azeite tle amendoim ou mondol.Jim .. . . . 
» de l'goa ou potro . ...... ... .. .. . 
» de !J CÍX C ...... ... .. .. ........ . .. 

U:t~:ns rlc mamona . ....•. . . . .. ... . .. .. 

Banha ou noto de [JOr w, derretida ou 
pre!Juradu .. . .... . . . . . .... . . .. . 

Barbat:um ou barba de balca .. . . ... . . 

Batttt:ts alimcuticins . .. . .... . ... ... . . . . 

Uisclluto de qualquer qualidade . . .. • •. . 

Bolacha ordinuria , pr1 pria de e~11.Jarque 
ou para muriohagem .. . .... . 

I> tina .. . .. . • . . .. . .. . .. . .... .. . . 

Unidatlcs. 

c~ nada . 
)) 

>) 

Arro!Ja 
L1bra. 

Arro!Ja. 
» 

Yara . 
IJ 

ArrOUil. 
IJ 

Libra . 

Arrobn. 

" 
)) 

)) 

Canada. 
Arroba. 
Can ada. 

Arroba. 

)) 

)) 

) ) 

Libra. 

Arroba . 
n 

\'alom. I 

s 
li 

li 

li 

s 
li 



~IEHC.\DOIHAS . Uu idadrs . \'alot'l'S. 

C:tc ão ...... , . ... . . . . .. . . .. . . .... .. . . 

C:tl'é bont ..... .. . . . ... ... .. .. ... .. . . . . 
escol ha on r·esloll to . . .. . .... . . . ... . 

n torrado . ...... . ...... . ... .. ...... . 

CaL'Il:tS de pi nho c clr onlras mndc ir.1 ; 
ordinarias, r<t sia;; . .. ..... . . .. . 

Cal . . ....... . ... ... . . .. .. ... ... . .... . . . 

C~u·nc scccn (~arqu r) • .... .... .......... · 

A rrn h~. 

)) 

)) 

Lih ra . 

Uma. 

~J oio. 

Arruba . li 

Car•·:'io nn:mnl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n S 
,, mincrttl . ... .... . . . . . .. . . . . .... Tonelada . I! 

w gcta l. . . . . . . ... .. .... . .. .. . .. Arroha. H 

Cê••:t animal em hrulo ou pr r pnr:ula . . . I ib1·a. 
n >> em velas . .. .. ....... .. .. . . 
" r egctn l em bruto ou prr pnrnrln .. . 

Ch:"t . .. .. . . . . . .. . ................ . .... . )) 

Clt:tpens de pnlhn orclinm·ios.. . ..... . .. l: m. 
n n fi nos .. ........ .... .. 
>> de pcllo de scdn ou de loi c sr· 

mr lhanlrs, ord inarios ..... . 
» de pr• llo de cda on de lil c se· 

mrl hau lcs , (i nos........ .. .. " 

Clmruto ... . . . .... ... .. .. .- . ... .... .... . . l. i!Jra . 

Ch~eolate commum on de re fP i ~fto .. .. >> 
" mrdi<·iual.. . . ............ . .. n 

Ci:Jnrr>ls d e pal ha .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . n 
de IJII IlCI... ..... .. .......... . " 

Colht on grlalin a, furLc o~dinar• i<t.... . .. >> 
n fin a .. . .. ... .. .. . .. . . " 

Cortlo";!'s . . . . ..... .. ................ . 

C. ina ou rnb rllo rlc ranrllo. r dl' onl ro' 
nn imars, ~m bruto ou r m rama . 

" on cn lwllo rl c ra,·alln , c de out r·os 
nnimaes, prr parada uu bcneli -
cinda . .... . .... . . . ..... .. ... . . 

n vegetal. ..... . ..... . ............ . 

Conçociras 
)) 

)l 

" 
" 

de nraribá . . 1." qualidade. 
~ - " dita . .. .. . 

de cedro . .. . 1.• qualida úc . 
)) 2. 0 dilll ..... . 

de pcrobn ... 1. " q rlillirhulc. 
2." dita ..... . 

Arroha. 

)) 

Vuzia . 

)) 

)) 

s 
li s 

H 

H 

H 
u 
H 
~ 

8 
H 

s 

s 
s 
li 
li 
8 
s 
H 
~ 
' 



~IEI1CADOH I.\S. Unidades . \alo1ts. 

Con~.oeit·~ts úc Go n.;a lo Al-
ves ..... . .. 1. " qualirlau c . Duzitt. a 

" 2." dita... . .. . R 
» de guarubú .. l." qu<tlidadc . S 
, >> 2." dita.. .. . . . H 
» úc jacaranuú. L. • qnalidadc . » 8 
» " v• uira... .... " 8 

;~." dita.. ... . . H 
, ele oi«'O ...... J.a qua lidade. » H 
» ~."d i ta.. .. ... » 8 
» de piquiú .... 1." qualidade . B 
" » 2." dita.. . .... ~ 

de vinha l.ico . . 1. 0 qu nlid ad e . n 
,, " 2.• dita.. ... .. " n 

Cmll'os de hoi........ . ... ....... ... . . . Libra . M 
" de C<ll·allo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » H 
» de refu go.. .. . .. ..... .... ...... » R 
>> sa lgados... ... ... ......... ..... Cm. H 

C•·y.stacs em hrulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·\rroba . 8 

Ui:uu:uatcs em bruto.. . ..... . . ........ Oita1a . S 
» co rtad o.; c lapidad os.... . ... H 

J)<wes scccos ou em ea lda c cr ys ta lisados. Libra. H 
» em cairia. ............. .. . .. ..... s 
» CJ11 llll\SS i.l OU Clll gdéu. . ........ 8 
» d e qua lquer outro modo prepamdos . S 

Estcil·as para l'on·o ou estiva de m11ios. Ccuto. H 

i?~uinha de mandioca. .. .... . ..... ... . . Arroun . S 
» de milho •. . . . .. ... . : . . . . . . . . . H 

(?:n •:ts úc qualqu er qualidade.. .. .. ..... >> H 

Fcijãn de qualquet· quulidaúc . .. ....... " 

F•·cchacs de 20 palm vs de co mprimento . 
" de 11>ais de 20 aLe' ao id em .. . 
)) tle mnis de 30 lttt~ 40 idmu . . . 
" de mai s de 10 a tl\ l>O idem .. . 
, ele m<ti s de• t O trté tiO id r rn . . . 
" de mais de 60 ielelll . . . ..... . 

Um. 
)) 

I) 

)) 

R•'umo em folha bo m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A noiJa. ~ 
» orrJinario ou res tolh o... S 

cn1 rui o bom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ~ 
" ord in ario ou rcs lulho. . .. " S 

Gado tr srnu•o .... . .. ..... ... ...• . ... ... Por ctriJl'til g 
ca pri11 o .. . .. •• . . . .. . ... . . .. .• .. . ·I S 
ctrru llur . ... . ... . ..... . ..... .. .... , .~ 



MERCADORIAS. t'niililll rs. Yulores. 

Gado lanigcro .... . ..•................. Por cabcçn S 
, muar.. ... .. . . ............... ... . , ll 
)) vuccnm .... ... .... .. . .... .. ...... )) n 

G uarantí... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lib ra. S 

lltecacu anba ou poain (rai1' . . . . . . . . . . » S 

L :\ em bruto. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrobn. S 
preparada on bcnc liciada, cu rdudn ou 

linln .............. .. ............. )) a 
Lenha ..... ...... . .................... Cento de 

nl'bas. 8 
Língua de ~arca :.ccc u ou salgada ... . . Arroba. S 

Lieu a• cs r.o m muns ou docrs .... .. ... .. . 

L om b o ele po1·co sulgn do ou eu1 su lruou ru. 

Manta'> ou cobertores onlioarios d'algo tlão. 

Mate ou berra mole .................. . 

lUci de ul! r lhn s . ............ . . . ... , , .. . 
>> ou melaço .. . ..... . ..... . . . ....... . 

~lilbo . ................. .. ... . ....... . . 

~er,·os de qualquer auim nl. ....... ... . 

Olco de mamona ou rícino impuro ........ . 
11 " 11 puru OU l'XprCSS O. 

Orchata . .... ..... ........... ........ . 

Ossos de boi c de ou tros animacs .... . . 

Oua·o em bru lo, o u t!lll b ;IITII • ... . . .• , . 

em pú ou mina . . .. . . .. ....... .. . 

l ' :íos de prumo de lei .. .. ........ .... . 
» Ycrmelhos .. ....... .... .......... . 

l'at•rcira bnna ou al!uLua (rni1.) .... .. . 

l'cllcs de cnbru ... . ... . .............. . 
de carncirll .. ...... , .. .. . ...... . 

,, de onça ou tigre . .. .. ... . . ..... . 

Peruas de machado . . ................ . 
" de serra e outras . ....... . ..... . 

P>~h•ilbo . . ... . , ... ..• . ... .. . . .. . ... .. . 

CnnuJu. 

,\ rrobu. 

\im. 

,,rroba. 

Lib ra . 
)) 

Arroba. 

)) 

l.i bra ... 

" 
)) 

.\noba. 

OiLa 1·n. 
)) 

IJuzia. 
)) 

Libra. 

)) 

)) 

)) 

Duzia. 

" 

Libra. 

s 

s 

g 

s 
H 

g 
s 
s 
s 
H s 
l; 
$ 



MERGAOORIAS . Unidades. VaiOI'cs . 

. ~~·~----------~--~~------ 1--------~------~:a 
Libra . H 

Pontas ou chifras de vacca . ... , ... . . . . Cento. s 
» >> de novilho .......... . )) u 

P•·nnclu)()s de at·aliiJá ..... 1 .• qual idade. 
" >> 2.• dita .. .... 

Duzia. u 
)) a 

'' de cedro ... . .. 1.• qualidade. 
» » 2.•dita ...... 

)) H 
)) H 

>> de peroba ..... 1.• qualidade. 
n >> 2.• dita . .... . 

)) 

)) s 
)> de Gonçalo Al-

ves ... .. .. ... 1.• qualidade 
Jl· " 2,•dita ... . . . 

11 
)) 8 
)) s 

n de guarabú . . . . 1.• qualidade. )) H 
, " 2.• dita ...... 
» de jacarandá ... 1.• qualidade. 

)) H 
)) 11 

n 2.•ditu ..... . fi 
" " 3.• dita ..... . 
, de oleo .. , . . . . . 1.• qualidade. 

)) H 
)) H 

, " 2.• dita ...... 
" de piquiá • . .... 1.• qU:alii:Iadc. 

)) H 
)) H 

" " 2.• dita ...... 
» de vinhatico . . . 1.• qualidade. 

)) H 
)) H 

l> 2.•dita .. . .. . )) H 

\!}u..e!§ us ' '· o . ' ' ' .. ' ' .••. ' ' . ' . ' ' ..... ' ' . ' Libra. fi 

ºuiMa li>U tasca de quina ............. . )) H 

U31pê . . .. , )) n 
!Uio&:lilas •••. . . )) H 

Sô\\~hão com tnUDl ou de. lavngcnl. a •••. . . )) H 

S:tl cm:nmum ou de cozinha .....•..... . Alqueire. H 

S11Hinl> . .•..•. .. , ...•.................. Arroba. a 
Snl!iia parrilha., ........ , .. .. ... . ..... . )) fi 

s~}bo .ou gracha em rama ......•• . ..... 
» » coado ... . . . ........... . 
» em velas .... . .. ! ....•.• 

)) fi 
» u 
Jl ff 

Seil:31 em rama .. , . •• ..•.• • • •. .. •. . .. ... 
» em fio crú ou tiu to ............. . 

Libra. H 
)) H 

Sola da terra ...................... : ... 
" do sertao ... . ...... . ..... .. . . . . . . . 

s 
)) u 

Snrrõcs vasios ....... .... ... ... ..... . Um. H 

Tabaco em pó ..... . .. ..... . .. ......• . Arroba. H 



~IERCADORIAS. Unitladcs. Valores. 

T aboas de cancHa ama relia . . . . . . . . . . . . Duzia. S 
n » do brejo.. . .. .. ..... » S 
" n preta . . ..... .. .. . ... » S 
» de redro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » H 
>> de grnpiapunha. . . . . . . . . . . . . . . . " H 
>> de rneriudibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ~ 
" de oi ti . ... . .. ............ ... . . 5 
" de oleo. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . >> li 
n de peroba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> S 
" de tnpiuhoan.. . . . . . . . . . . . . . . . . >> ~ 
» de vinhatico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » li 

Ta1n:uoíndos preparados ou em l'!l llla... Libra . i! 
>> em massa (pôlt>a1....... . .. » 

'l'a pagiba ... 

Tapioca . .... . . . . .. .......... .. .... .. . 

'i'icu n1 em bruto ou em rmnu . ........ . 
» em Oo . .. . . . ... .. ... . . ..... .. . . 

Toucinho on banha salgada ou em ai-

Arroba. 

)) 

)) 

)} 

moura .... .. . .. .. . .. . ... . . » 

Túros de jacarandá . . .. ... ..... ... . . . .. Duzia. 

Unha s de boi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conto. 

Urucú ........ ... .. . . .. .... . . ... .. .. .. Libra , 

' ' igas de 20 palmoa de comprimen to. .. . Uma . 
» de mais do 20 até 30 idem . . . . . . , 
» de mais de 30 até 40 idem . . . ... , >> 
>> de mais de 40 até 50 idem.. . . . . . » 
» de mais de 50 até 60 idem.. . . . . . » 
» de mais de 60 idem . . . . . . . . . . . . . >> 

Xaropes não medicinaes d.:l quacsquer 
sumos ou suecos.. .. .... . . .. LibM. 

E outros cuja classificnçfio (fôl' nccessnria. 

n;o do Jnucll•o .• . . tle .•. . . .•...• . •. tlo "8 

s 

~· 



, 

àlodelo de um blihete tle Assignanle da 1\lfaudega, a que 
se refere o art. 38!) § f. o do Regulamento. 

Rio tle Janelro ... . de .. .. •lc ~S ... Uéis . .... . 
I•••eJnio .. . 

Ao portador deste pagarei no dia . . . dr ... em moeda corrente na 
Cidade de . .. . , ...... . a quantia de ........... lléis fi 
importaocia abonada no livro respectivo,. da metade dos direitos de 
consumo de mercado rias despachadas na Alfandega da mesma Ci-
dade , c do premio correspondente de . ..... 0 / 0 ; ficando suj eito no 
caso de falta de pagamento uo diu do vencimento, ao premio na 
razão dupla , na t'órma do art. 585 S) 5. 0 do Regu lamento . 

O Assignaotc 

(r omr) 

(N. 11. Na divisão do capital c no calculo do prmo dos bilhetes se 
cy itnrúõ as frucçCics.) 



~lodelo das letras mercantis a 1111e ~e rel'el'e o art. ãSG 
tlo Uegulame11to. 

Jllllo de ,Janeh•o .... •le . ... •lc i§ ... ]ijéiis ..•... 
ll.'~emlu ... 

H 
H 

A .... . mczPs tla tlala desta pagarei em moeda corrente, ao Sr. 
Thr.sourciro da ........ . ou ú ~ua ordem, a quantia dr .......... . 
Róis H impo1·tancia nuu •Jada no livro rcspcrliYo, dos úi
rcitos rl c ronsnmo c rrsprctiro premio , de mrrctldnrins que ucstn 
data ucspnrllo na mrsma l\C(Jnrli~ão, ronformc a Doia n.0 

••• r! c ... 
de. . ... ficallli•J sujeito no l'USu de falla de pagamento no dia do 
vcncimrnlo ao J>rcruio na razJo dupla, na fórma do art. úS5 § :..o 
do Regulamento. 

(No me do Passador) 

Como Abonadores 

(Nome) 



~lode\o das \elras tnm·cau\is a (lue se r~fere o art. 812 
'" 2 do Rcgu\atnento. 

Rio tlc Janch·o . .... tlc .... ...... de 1B .. . 
Reis 

A •....• m~zes da data desta pagarei em moeda corrente ao Sr. 
Thcsoureiro du...... • .. .. .. . de ...... ......... ou á sua ordem a 
quantia de .... . ...... . . B.éis a importanciu dos direitos 
de consumo das mercadorias que nesta data despacho por r eexpor-
tação para o porto de ........ ... no navio .. .... · . ..... conforme a 
nota u.

0 
... ... de ..... de . ..... . .... de tS ... , caso não ju tiüque 

o destino que tivcrão as mcrcadr rias, na fórma exiaida no Capitulo 
1." Secçüo l ." rlo Regulamento das Alf:11 pl'gas ; fica ndo sujeito, no 
caso de falta de pngamento no d iu do yencimento, aos juros da 
mora, na fórma do mesmo Regulamento. 

(Nome do Passador) 

Como Abonadores 

(Nome) 

(Nome) 



lnstrnct.ões tHH'a a medição tlfalica da t\l'(lUCaçào 
!los na-vios, 

Artio;o 4':1' do Rcgnlamento de ~G de :U:arço de t.833. 

rara achu r o numero de toneladas do urn a crnburcaçllo, multipli
que-se a dista ncia que vu i da meia larauju uo castcllo (cutrc us. fuces 
oppostas) pela boca múdia deduzida das tres torna~as na mc•a la
ranja, ca tcllo, c a meia cscolilh:.; mullit>lique- c dcJl.o•· cs_Le producto 
pela distaoda do cooycz á linha d'agua, tomada esta d1stanc•a no pon lo 
tla borda correspondente a meia escotilha estando a embarcação 
descarregada, ou, na falta, desta pelos 6/to tio po~tal tomado n~ 
arca da bomba . A ceutcsima t>nrtc do producto uss1m achado dura 
o nu m ro de toneladas du emlmrcnç.uo . As dim cnsocs uoima mco
ciouadas serão medidas em palmos do 5 em vara. 

lnsll·ucç.ões de fã de Ju bo de f839. 

Cn orl ido lla ptistu de Ol il•ciw , Presidente do Tribunal do Tltcsou•·o 
Publico Naciona l , remcttc ao Sr. luspeclor da Thesoumria da l'ro
' incia de.. . . . . . . os modelos para os ccrLi(kado · da antucaçilo das 
t•mharca<:ucs nacionacs c estran"ciras, c a copia inclusa para scn ir 
de in truc•:ão na· sobreditas arqucaçüc.". 

Thcsouro Publico ::\acionai em L5 de Julho de 183!! . - Cwulido 
fJriJdisla de Oliccil'a. 

ll!Sll'llCÇàO. 

O SI Lema de 1833 dc\C executar-se dcutro do porao quando uão 
houver ou tra co!Jcrta alem do conycz ou entre uma c outra quando 
h;lj:lo duas. O compri mento do porfio é o espaço co n•prchCI IIIitlo 
pela antepara da cumara c a do rancho da muri nlwgcm. As la r
gura extremas se tomilo junto ils anteparas de encontro aos yáos 
do conycz, tocando os extremos destas linhas nos dormente ordi
nario~, ou por baixo de uns que ás \CZCS apparcccm de cxtraortli
naria gro · ·ura. O pontal é a pcrpendieular comprehcndida entre a 
fuce iufcrior do 1áo do courez, c um ponto da taboa do rcsbordo 
que Cilcja na direcção dns duas hombas . Se o ponta l se nilo pu der 
tomar por dentro, reco rra-se á IJ omua, c tomem-se GJ1o da sua ul
tura até a parte inferior do convcz. Se lambem as outras dimen
sües se nfio puderem tomar por dentro, marquem-se no conyez 
ponLo · corre·pontlcutes !ts anteparas já mencionadas, c a di ·tancia 
entre uma c onlra será o rom1>rimento tlo porão. Toma-se depoi · 
por cima desses pontos as larguras, tocando-se seu c:~.trcmos nas 
fuces oppostus c superiores dos trincanis, c se a embarcação fôr de 
tubi ca, devem estas medidas referir-se uos cuboços con·e ponclcnles 
lls anteparas c uo meio da escotilha graudc. E lc modo de arquear 
é aqui apontado sómcntc como recurso para subir tla di!ficuldade 
IIIIC apresenta o na\io abarrotado, caso que só terá lu"ar nas Pro
'incias, quando os n;nios sahircm com a car"a com qnc entrárfio. 
Quando haja f;llha de uma antrpara, lomc-~c 6'-/100 do comprimento 
total ela roda de pr•)a ao cud<ISic, a l;1rgura por unte a ré do mostro 
f; rnndc 110 lll !liO dn CSCOLil hn, por IIIIL!l 11 n\ do ITIII SLI'O de prÓII !1 O 
pontal pura bomba cn111o se di·sc . -Confnnue, ./orlo ,lJaria Jacobina. 







l\'Iodelo dos bilhetes a que se referem os artigos 262 e 283 do Regulamento das Alfmulegas. 

N .... ········ 

AJ.l/'alidegte tle ............ e1n ...... de .. .......... tle 

Ao 

VOLU!IlES, SU,\S MARCAS, NUME-
1\0S , COl'iTEUDO, E OU1'1\AS 
lli;CLARACÜES QUE l>OSSAu IJJS
Til'WUIIl ÁS MEllCADOllL\S, 

QUAN'f!OA DE , PESO 1 OU 
MEDIDA. 

YALOl\. 

------------------- ----------------------1--------------------

• 

' 

O Escrip turario, (Nome). 

I\cccbi o bilhete a que se refere o Lulilo acima. 

O d ejlOSitaute, (Nome). 

OBSERV,\ ÇÜES. 

Biibete •le deposito. 

(J\rL 276. Arrcc:ubr-!lc-lln nos cnlrcpor.too:, uma l 'I' Iri
bmç.ào na ra t<lo da dtmcnsão, peso, ou qu:tlid.ulc de c:& da 
volume, por cada mcz pelo seu dcposil o. guarda ou .um,J
zon~gcm, alem das despcz >~. s do emharquc o dcscmbnrquc. d~ 
condncção c .u rumnçiio , c as de bencll cm, se cs~e se n :a li7. ar. 

Paragrapho umco. E:sta roLrihui çfio c dcspcz:t !Hmlo 
pngas no fim de cada trimes tre. O f.1e1o dn falt:t. do Sl'1t pa
g;unenlo no fim dc •.tm scmcs~ro lmpOJIU uhamlono d.1 mc•
cadorin, que scr:i arrl!m.•tuda po1· consumo, por conta do 
qucut pertencer na fórnm do Cap. 6. · do Ucgutawcnto). · 

N .... . . .. . -. 

(Art. 2i7. O tempo de cr,Lrepo!>IO para as merr:~dorius 
su:occpth·c is liC corru pçi!o ~crá de st•is mcxt:s, c pMa as dc:
mnis se rá illimilado, s uanlada toda,·in a dispo .. i~·!ln do para
grnpbo lmico fi O ar tigo antecedent e no caso de fn ltu lic pa
g-amento tiOS prazos dev idos, das tl ~~pczns de seu tll•po~ilc•, 
guard a, conscna ção, benefi cio c scmclh:wtes, a <JUC se rc
r,•rc o mesmo artigo, e ~uacsqucr o~nras rclath·as au abau
douo ou cousumo. 

.il/'antlegtl ~le • . .. . . ... . .. eltltl ..... tie ... · ... . ...• tle :I S ....• 

VOLUMES, SUAS ~IARCAS, NUniE
IlOS, CON'rEUDO , E OUTRAS 
DECLARACÕES QUE POSSAO 
DIS'riNGUiil AS lffil\CADOlliAS . 

QU,\ NTIDADE , PESO 1 OU 
~IEDIDA. 

y,\LOR. ODSER \'AÇÕES , 

------------------------1--------------------~ 

O Iuspcclor, (Nome) . 

Todos os claros restantes do bilhete úevem ser riscad os uc medo C!UC nada se possa accrescenlnr no mesmD 
depois de entregue ao deposi tante. 





AO 

REGULAMENTO DAS ALFANDEGAS 

MESAS DE RENDAS. 





LEGISLACÃO ANNEXA. 

Decl'cta n.o 249:1 de 30 de Sl temb1•o de t SG9 a que 
se •·cfc•·e o a1•t. :.19 § 8 .0 tlu Rl'gllhuncnto. 

Estc~belecc medidas J>ara {a:rer efTecti••o o pri·v-itegio da impressão 
e pnblicaçao elas Leis, Decretos e Actos do Govenw que com
pele a 1'ypographia Nacional; sobre o modo ele impôT aos con
traventores as penas comminaclas no wrt. 35 da Lei n. o 3G9 de 
18 de Set-embro de 1Sit!i, e dá outras providencias sobTe os im
pressos da mesma 1'ypographia. 

Usando da autorisacilo concedida no ar! .. 35 da Lei n. 0 3G9 de 
18 de Setembro de tsi,s, Hei por bem determinar que se observe 
o seguinte: 

Art. 1.° Compete á Fazenda Publica o privilegio exclusivo da im
pressão e publicação rias Leis, Decretos, e Resoluções da Assembléa 
Geral Legislativa, c dos Decretos, Hegulamentos, Instmcções, do 
Govel'llo ge•·al c outros netos govemativos, pura serem vendidos 
em co llecçocs. 

Si Unico. Este pri\•ilegio não importa prohibiçllo: 1.•, da trnns
cripção ou inserção das Leis, Decretos, llesoluçOes, Regnlamentos, 
Actos, Instruc~lles, Uelatorios e outros documentos nos pcriodicos; 
2.•, de sua impt·essfio em compendios, Tratados e quaesqucr obras 
.Turidicas; e menos póde prejudicar as collecções impressas até o 
dia da publicação da Lei n.• 3G9 de 18 de Setembro de 1845. 

Art. 2. 0 A infracção do disposto no art. 1.0 importará confisco ou 
apprchensãú e J>erda t.lc todos os exemplares publicados ou postos 
á venda, e multa igual á importancia do seu valor .. 

Estas penas recahirftõ: l.0 , sobre o dono da officinn que fizer a 
impressão ou publica<;.ão; 2.•, sobre o autor ou importador; 3 .•, 
sobre o vendedor; os quaes todos serilo solidariamente responsa
vcis pela referida infracção. 

Art. 3. 0 A im(Jressão da Legislação e documentos, de que tratcro 
os artigos antecedentes, scru feita na Typographia Nacional. 

S) Unico. Exceptuão- sc os casos em que o serviço publico exigir 
que a lguns desses documentos se,Po impressos em olTicinn particular. 

Art. ·L o O julgamento do confisco, apprchcnsão c perda dos im
pressos de que t•·atão os artig?s antecedentes, e a i!nposição da. 
multa igual ao seu valor na forma do art. 35 da. Le• n.• ~6~ c.! e 
18 de Setembro lle 1845, fica pertencendo á Autond.ade Jud•cwna 
a quem compete o conhecimento e jnlgamcoto do cr1me d.c contra
bando, a qual pr,o ~edcrá ex-otn cio c em virtude de denunCia, ordem 
superior ou parttc1paçiio na fórma do Regulamento n.o no de 31 
de Janeiro de lS\2, devendo préviumeat!l ter lugar busc.a nos 
termo; du lcgislnçüu em vigor. 



4-

§ Unicu. Excc_Ptnão-sc os que forem importados ou exportarfo·s 
para portos nac10nucs ou estra ngeiros, sendo encontrados cm twr
cando ou desembarcando, ou a bordo de qualquer cmba rcaçno, 
ou nos armazens c depositas das Alfandcgas, on perseguidos em 
acto couL1nuo nu occasiilo do seu embarque, ou desembarque, cujo 
jnlgamcotQ pertencerá aos Iuspcclorcs das Alfuudegas ou Chefes 
das estações cornpeleutcs, na fórma da Legislaç<iO fisca l. 

Art. 5.0 A' Fazenda publica cabe lodo o direito c acção gar:m
tidos pelo art. 2GI do Codi~o penal, c mais Legislação em l'igor, 
contra os indiyiduos que reimprimirem, gravarem, lithographarcm, 
importarem, ou introduzirem c venderem documeulos, obrus e 
quaesqucr cscriptos, estampas, cartas, mappas feitos c publicados 
por conla do Estado em quucsquer omcinas publicas ou particalares. 

§ Unico._ A exccpção do varagrapho uuico do art. 1. 0 n_ca exten
siva aos escriptos e documentos a que se refere este art1go. 

Angelo Mouiz da Silva l'crrnz, do Meu Conselho, Senador do 
Impcrio, Presidente do Conselho de ~linistros, ~linistro c Secre
tario de Estll-do dos Negocias da Fazenda c Presiden te do Tl'ibuuul 
do Thesouro Nacional, assim o tenha cntemlido c faça eXL\CUtur. 
Palacio do Rio de Juueiro em trinta de Setembro de mi l oitocen
tos ciocucntu c uoye, trigcsimo oituvo da Jnuepcudeucia c do 
1111pcric. 

Com a Rubrica de Sua i\Iugestndc o Imperador. 

Anndo Moni,:; Ú<l Si!va :Ferra,:;. 

DisiiOSi<,,iõo da Ucci'CI.o n. 0 '108 cle 1 -1 ele Outub••o cl:: 
18:;3 ~' que se l'·ei'm·cm os ~uots. 39 Si :14, c 405 § 2.<> 
tia llegulamcuto. 

Art. 33. Tarnbcm constituem prcsumpçilo legal do emprego da 
embarcação no trafico: 

1. 0 A cxistenciu de l'asilharnc para liquidas além do empregado 
na aguada, que 11Uo tiYcr sido cspecialmcutc despachado debaixo 
de liunça <.lc ter dest ino licito; ou quuotlo se mostra•·, que esse 
vusilharoc não tcyc o destino llUC se indicou na occusião de o 
despachar. • 

Dcc••cto n,o 2022 cle 1 t clc Novembro tlc ·18G'1, a que 
se •·efc1·em os :u•ts. 126 § 4<i, á-12 s;s; 7. 0 0 8.0, e 63<i 
Sl ~.o tio Ucgulameuto 

Rcgt~!a a iscagã~ ela direitos da AL{andega d~ que go:m o Co1'po 
Dip!omatico Estrange·iro . 

Attendendo ás informações que Me foriío presentes pelo 1\.feu 
Ministro c Secretario de Estudo dos Negocios Estrangeiros áccrca 
da isenção úc direitos de que gozão os Ageutes Diplomnticos do 
lmperio uos diversos paiz~s estrangeiros, c Querendo estabelecer, 



Wnto quanto é possivrl, a rccip,·ociclauc devida pura com os Agen
tes Dit>lomaticos ncrcditadns nesta Curte, 1-L~i po1· bCin l\fodificm· o 
Decreto n. 0 ~77 de 8 de OutubJ"O de 1 S-lG, r>eln m~ncirn seguiu te: 

Art. 1.0 Os Embuixadon•s, c 1\linistms Estrangci1•os, c em gcrul 
todas as pessoas enlprcgadas ua Diplomacia, que chegarem ao Im
pe,·io, rcccbcráü livres de direitos tPdos os objrctos drstiuados <~o 
seu proprio uso, collsitleratlos como pcrtcncclltcs á sua bagagem. 

Art. 2.0 Os Embaixadores, os Euviados Extraordiuarios e Minis
tros Pli!llÍJ>Olcucinrios, os l\liuistros rcsidrntcs, c os Encarrcg:Jdo~ 
de Ncgocios, acreditados juuto á esta Corte, gozaráü de isenção 
de direitos dos gcncros e clrcilos, que im\·orlarcm paru seu pt·oprio 
uso c consumo, durante um anuo contac o do dia em que apl·c
scntarem su;rs Grcdenciacs, ou Conunissücs l\linistcriacs. 

SI 1. o Esta isenção será pedida pot· intcrmedio do Ministerio dos 
Negocio,; "Estrangeiros. 

§ 2. 0 O pedido, e a in1porta~rro dos objectos nellc mencionados, 
derel'Ílü rcnlizai·-se deuLro de um anuo contado do dia da entrega 
dus Crcdeuciars, salro o caso de haver-se perdido o navia em que 
YiulliiO tacs ohjcctiJS, ou de ter occorrido algu1uu outra eYcutuuli
dadc lJUe embarace a chegada do navio dentro do dito prazo, 
porque eul;lo o GoYeruo o ampliarú , como fór razoavcl. 

Art. 3. 0 Serão igualmente isentos de direitos, cmquanto durar a 
miss;lu, todos os maii o!Jjcctos c gcneros, que os mesmos Agentes 
Diplomaticos liz~rcm importar depois do primeiro anuo da sua che
gada ao Impcrio; e para este fim abrir-se-ha na Alfandega desta 
Côrtc um l1rcllito auuual na seguinte proporção: 

Aos E1nbaixadores ......... ·····-········· ..... . .....• G:OOOS006 
AQS Énviados Extraorúinarios c Ministros, etc.......... 4:0008!100 
Aos ~linist1·os ne.sidcntcs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3: ooo,~ono 
Aos Encarregados de Negocias ctrcctiYos ou interinos.. 2:000SOOO 

Art. 4.o Os Agentes Diplomuticos, que hom•ercm esgotado os cre
ditas nnnuaes, ou dclles uílo se tiverem aproreitado, nenhuma outra 
íscuçno poder;Jo mais reclamar, dupois de expirarem os lermos fi
xados pelo presente Decreto, c ficando obrigados á satisfazer o 
excesso do credito amlllal respectivo. 

Art. 5. 0 Os Diplomatas que forem promovidos durante a sua 
residcncia nesta Càl"te, gozaráõ das isenções estabelecidas no art. 
2 . 0 , a contar do dia dtt aprcscntaçüo <!c suas novas crcdcnciacs. 

Art. a,o A simples reuovaçno dus crcllenciaes, nos casos de mu
dança de Governo uos respcctil'os paizes, não dá lugar lts iscuçocs 
do urt. 2. o deste credito. 

Tambem nilo tem direito á ellas o Diplomata que fOr incLtm
bido de outt·a missa o alem daquclla de C[ uc já csti Ycr encarregado 
nesta Curte. 

Art. 7.0 Em todo o tempo, e mediante declaração official, rcce
bcráO os A~entcs Diplomaticos qnucsqucr volumes que I!Jcs vierem 
dirigidos soo o s~llo das Armas do seu paiz, e, se estes con
ti\·erem jornaes, scrilo trausmittidos á administração do Correio, a 
qu~l lh'os fará cntrega1· conforme a pratica <(UC se achar esta
belecida. 

Art. S. • Para os creditos aunuacs de que trata este Docrelo, ha
' 'crá na Alfaodcga da Cô1·te um li\•ro especial, onde serão abertas 
as respccti\us contas, que mos~rem, com a dcv!da clarez_a, os 
ciTei tos e generos a que se deu entrada livre, e u unportancta do~ 
"direitos uílo urrcwdados em cada anno. Igual assentamento se fura 
pelo que resllCiLa aos objcctos menciouaúos no art. 1. 0 

Os Agentes Diplomaticos, que se auscutarcm desta. Côrte, pode· 
rilo c~porta1· Jiyrcs Llc dircilos, dentro do prazo de sc1s mczcs cou-
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tados da 1\ poca da sua ret,irarla, todos os geueros c etTeilos <l e seu 
uso e consumo, devendo est.a iscnçilo ser requisitada ao Ministe
rio dos Negocios Estwngciros, ao quol será trunsmittirla wua re
laçiio cirGUlllslanciadu de todos os objcctos. 

O Visconde de i\laranguape, do Meu Conselho; ~Iinistro c Scc1·c
tario de Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha assim entendido 
e faça executar co m os despachos nccessal'ios. Palacio do Bio de 
Janeiro aos on~c dias do mr.z de No~·embro de mil oilocent.os ciu
cocuta e sete, Lrigcsirno sexto du lndcpendcncia e do lrnperi o. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmpevador . 

Visconde de Mm·anguapc . 

Decreto n.o Cif2 •le f6 tlc A bril tle fS47, a que se 
refere o :ut. 163 tlo Uegulnmcnto. 

Fixa a mane-im. jJda qual os .Tnües Crim·inaes se devem d·irigú· 
nos processos de Empregados do Thesottro .:Publico Nacio r1al, " 
outras disposições ácerca das diliaencias ele Justica nas Reparti - . 

. çóes P11blicas. • 

Tendo ouvido as Sec~\ües do Conselho de Estado, que cousultão 
so bre os Negocios de Fazenda e de 9ustiçu, ácerca das c~igencias 
do Juiz de Direito da primeira Vara do Crime no processo do ex
Thesourciro dos Ordenados Manoel Moreira Lírio da Silva Carneiro ; 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Nu suprema tli1·ecção c liscalisação da receita c despeza, regulando 
a administração, arrecadaç~o e contabilidade da Fazenda Ntwioonl, 
nos termos dos arts. 6 .• !\\~ 1, c 3, c 17, 25 c 27 da Lei de 4 de 
Qu~ubro de 183'1, nilo P.Óife ingcl'ir -sc autol'idade cst.ranlw, de 
()Ualquer classe, ou graduação que seja. Esta flis)Josiçfio porém 
uão iohibc que nos Pro1:cssos Criminaes, á requisição dos Juizes 
competen tes, se possúo permittir novos exam es ou qua esquer es
clarecimentos; ~endo es tes feitos por Empregados do Thesouro, ou 
outros peritos dn nomeação do Governo ou proposição dos Juizes 
Criminacs. Nas diligencias que os Juizes, a bem da Jus tiça, tenhno 
de fazer nas I\epartiçi')cs subordinadas ao GoYeruo, dcvcráü tacs Juiz~s 
tiirigir-se directamen be aos rcspecoivos Minisbros, ou Pa·esidentes de 
Província pedindo -lhes dia ll!ll'a cllas se ciTcctuarcm, c estes mar
ca ndo-o , Ol'dcnaráü ás Repartições, ([UC lhe si1o subordinadas, que 
á ellas se prestem. Tgualrn ente, semlli'C que seja nr.ccssari a a pre
sença de algum EmJJ_I'cgado Publico fóra de sua I\epartiçfio pura 
qualquer acto ela Justu;a, cumpre que o Juiz se dirija dircctamentc 
ao respectivo Ministro ou Presidente de Província com a competente 
rcquisit;ão, para que esse de as proyidcucias necessarias á não soJTrer 
o se rvi on. 

Aotonio francisoo de Paula e Hollanda !i::avalcanti dfl Albuquerque, 
do .Mau Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da 
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da Fazenda, c Presidente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio na Cidade de S. 
Snlvndor de Campos 11m dozeseis do Abril de mil oitocentos e qua
reu ta c sete, vigesimo sexto da lndcpcudcncia c do Impcrio. 

Com a Uubrica de Sna 1\Iagcstadc o Impct•ador. 

A ntonio Francisco ele Panla e Tlollarnla CnPalcanti c!e A ll•uquerque. 

Dcm·cto 11. 0 ~·186 tlc ~!) ele Sct~mln•o <le ·1859, a que 
se r·c~ l'cr•cm os :ll'ts. t6<JI § unico, :-t ~H. 3~2, 3 ·1 8, 
aso. 509 Si 2.". 512 Si 2s, 563, 635 n.• ?, ?42, e ou
t o·os tlo Jtegulantcn to. 

Dá pro·viclencia.s (isca.es solwe a 1ta.vegn.cão da La.güa Ilfirim e 1·ios 
inte1·iores da Prov·inc·ia de S. Pec!i:o do Rio Grande do 811~ e 
sobTe a impoTta.ção e exportação de gent:ros c mercado1·ias dos 
Estados limitrophcs da mesma Provirt cia; ?'l'QIIla. o processo admi
nistrat·ivo das apprehen.sões e execuj:ãO das multas in~postas pelas 
Autoridades admin·ist,·ativas : c c1·iia ,l1esas de Rendas nas Ciclarles 
<le Pelotas c Alcg?·ete, ViUas de Bagt! e Santa Anna elo Livra
mcn lo, e Fregue;;ú1 de Santa Yi ctoria do Palmar. 

Usando da antorisaçilo r.onrcdida nos arts. 29 c 30 dn Lei n.o 
:!69 de 18 de Setembro de 1 S~!:. , art. 46 da Lei u. 0 514 de 28 de 
Outubro de 184S c para cxecuçao do art. 46 ~ 1. 0 do Decreto n. o 
2343 de 29 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem ordenar o 
seguinte: 

Art. 1. 0 A navegação da Lagôa Mi rim, na Província de S. Pedro 
do Jlio Grande do Sul, fica livre para ~s cmbarcaçoes brasileiras de 
quah[UCr natureza, denominação c lotação, que estiverem nas cou
diçucs do art. 308 do Rt~gulamento de 22 de Junho de 1836. 

Art. 2 . • Os portos. de Santa Victoria do Palmar, situados na mar
gem orient~l da Lugôa Illirim, c da Cidade de Pelotas ficiio d'ora em 
diante habilitados: · 
~ 1. o Para importação: 1. 0 de generos de producção e rnanufactura 

nacional navegados por cabotagem ; 2 . 0 , dos gcncros estrangeiros 
constantes da tabella annexa sob n. • 1, que forem transportados em 
barcos nacionnes do territorio oriental pelos affiucntc~ da referida 
Jagôn; 3.•, dos gcneros estrangeiros navegados com carta de guia 
das nlfandrgus do Rio Grande e Porto Al egre . 
. § 2.o Para a exportação de g~.uc:os de produc.cü<;> c manufaetura na· 

r tonal e de cstrangetros, que JU tiverem pago dtre1tos de consumo e se 
destinarem ao Estado Oriental. 

Art. 3.o Os portos de ltaqui c S. Borja ficão habilitados unicamente : 
~ 1. o Para n importa~ão em barcos nncionacs: 1. 0 • de gcneros de 

JH'Oducção e manufactura nacional navegados por cabotagem; 2 . o, 
de qnacsqncr mercadori!}S estrangeiras navegadas com carta de guia 
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Jt~ Alfnndégn· de Umguarnna ; 4 .• rias mcr·cndóri:lf cs(,r·angcir·ns rons~ 
tantcs da tabclla anncxa seb u. 0 1 , vindas de portos dos Es lados 
limitrophcs. · 

Si 2. o Para a cxporlaçiío de gcocros de exportação c manufnctura 
nacional c de cstraogciros, que j :\ tiverem pago direitos de co nsumo, 
c se destinarem a portos estrangeiros em barcos nacionacs. 

Art. 4. 0 A entrada, descarga c despacho ilos gcncros c mcrcadori:ts 
de que trata a tabclla anncxa sob n.• 1, ficiíO extensivas utodos os port.os 
habilitados ou alfandegados da l'rovin ciu ele S. Pedro do Ui o Granclc do 
Sul, com tanto que seji.lo Lr:tnsportados em ha11cos nucionaes do tcrTi 
torio Oriental pelos nfllucntes da L:tg{la lvlirim, 

Art. á.• Ficao crcadas !\lesas de Hcnd:ts na Cidade de Pelotas c no 
porto de Santa Victoria do Palmar. 

S) Unico. A primeira duslas Mcsns t erá jurisdicçfio nsca l em todo o 
Município de Pelotas, abrangendo ambas as margens do c:tnal de S. 
Gonçalo c Sangradouro da La~ôa Mirim; c a segunda em Lodo o tctTi 
torio da Frcguezia du invocação de Sauta Victoria do Pa lmar c nas 
margens c aguas da Lagôa Mirim até a ponta de Santiago de um latlo, 
c dt~ outro até a barril do Taquary. 

Art. G.• A jurisdiCfiiiO da Mesa de Rendas de Jaguarüo nca rcstrir.ta 
/rs margens e aguas da Lagôa Mirim, qne mcdifio entre os limilrs da 
jnrisdir.çüo das duas Mesas de Rendas de que trata o art. 5.0 , c as d•> 
Rio .I aguarão. 

Art. 7.° Ficão igualmente crcadas Mesas de Rendas na Cidade de 
Alcgl.'ete c nas Y.illas de llagé c Santa Anua do Lil'l'amcnto, tendo 
cada uma jurisdic.ção fiscal no tcrwitorio do respccLil'o Muni
cípio. 

Art. 8. 0 Não obstante as di sposições elos arts . 5.o c 6.•, as Mesas de 
Rendas de Jaguarão, Santa Victoria do Palmar c Pelotas cxcrceráõ 
cumulativamente sua jurisdicção nas margens c aguas da Lagôa l\lirim 
pelo que toca á repressão do contrabando, appl'chensi.lo de mercadorias 
c execução dos regulamentos de policia fi scal. 

Art. 9.• As Mesas de Hcndas do .laguarão , de S:mta Victoria do PaJ .. 
mar, de Pelotas, de S. José do NurLe c llagé serão c.onsideradas estações 
dependentes da Alfandcga da Cidade do Rio Grande, c seus Empregados 
ficarno immcdiatamcntc subordinados ao r·ct.pccLivo lnspector . 

. ) Art 10. A cscripturaçüo das referidas Mesas, na parte relativa aos 
despachos de exportação ou de coosQmo c ouLros serviços proprios das 
Alfanôcgas e Mesas de Cousulado, será feita em liHos cspeciacs, que 
depois de encerrados no fim ele cada mez, seriio rcmettidos com os 
despachos, manifestos , guias, documentos de receita c desJHl7.a, balan
ços c mais papeis relaLivos á Alfan<lcga da Cidade du Rio Grande, para 
nella se instituir o competente exame sobre sua moralidade c exacti
dão . 

Art. 11. O Inspcctor da Alfandega da Cidade do Rio Grande, além 
das atLribuições que lhe competem na fórma do ãrt. 33 do Hcgu lamcn
to de. 22 de Julho de 183G c mais lcgislaçiio em vigor, inspccciooará 
a miudo, por si ou por empregados de sua confiança, as referidas 
Mesas. . 

Art. 12. As decisões quo proferirem .os Administradores das Mesas 
de Rendas, de que tratão os arts. 5.• e 7 .•, nas duvidas c questões 
suscit;tdas sobre ma terias r.spcciaos ás Alfandcgas c Mesas de Const1laclo, 
llcaráõ dependentes da upprovuçilo do lnspcctor da Alfnndega da C;dadc 
do Rio Grande, cabendo sqmente das que forem dadas por csLc lospec
tor os recursos estabelecidos na Legislação em vigor para us autori
dades c Tribunacs administrativos superiores. 

!li Unico. E xceptuão-se os processos administrativos do contrabandos 
ou apprehcnsão feita nos limites da Otll'isdicçno das Mesas de Hendas de 
Santa Victoria ,do Palmar, .Jaguarão, Pelotns, S. José do Norlc e Bngé, 

· os quars ser8o preparados pelas referidas Mesas de !lendas até a dccisao 
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flnal exclusivc, que fica co mpelindo ao Iu;;pcclor da Alfaildrg~ da 
Citlade du Rio Gramlc, com recursos para as Autoridades e Tribunaes 
superiores. :1) 

Art. l:J. As Mesas de Rendas de S. B01ja, Itaqui, Ale::; rele c Santa 
Annu elo Livramento se •·ão considcmúas esta~õt•s úcpeudcntes da A l
fanclcga ue Urtlgua)"nna c sujeitas a esta, conforme as regras cslabclc
cidas pelos ~uts. n.o 10, 1l c 1~ , a respeito das J\lesas uc Rendas de 
.Jnguarilo , Santa Vk toria do Palmar, S. José do Nort11 c 13agr, em 
rclac•1o ú Alfandegada Cidade do llio Gra nde. 

Ah. 1!1. Nenhuma cmbarra.:no nacional, qua lqu er qnc seja a sua 
qualidad e, denomin ação oul oliiç3o, poderá ancorar, atracar, carregar 
ou descarregar em qnalqncr pon to nilo habilita do rla Lagtla Mirint c 
seus aflllll'ntrs, ou rio Rio .!aguarão c canal uc S. Go nçalo sob ns pena~ 
dos capitulas 17 c 18 do Ucgulumcnto rln 2~ de Junho dl' 1S36 . 

Si Unico. ExceptullO·SC as pertencentes ás xarqm·das, ou que a c lias 
se destinarem 11 ara receb er carga de seus IJroductos, ou p<ll'il ucsrm·!!a 
dos gencros, machinus e utensílios uccessarios para seu custeio, maneio 
e construcçilo de su .. s obras, ou para recepção c dcscmburqu c úc 
passageiros, precedendo li cen~a da autoridade adnlimstrativa co mpe
tente c as cautelas fiscucs que se julgarem nccessat ias . 

Art . 15. Ficn sujeita ús penus dos capítul os 17 c I S do Regulamento 
de ':!'Q de Junho de 183:; e doprcsente Dec reto toda a embarcação cstran
gcil·a, de qualquer especic, denominação, lotação ou dimensão, e sua 
caq~a que for rncontruda nas aguas ria Laglia ~li rim e rios Jaguarão, 
Uruguay c seus all1ucntcs, canal de S. Gonçalo c quuesq11cr outros rios 
da Província de S. Pedro do Rio Grande elo Su l, navcg•.tmlo, fundcada, 
ancorada, encalhada ou atracada em qua lquer pouto uo lcrritori o 
brusilciro . 

§ Unico. E~ccptufio - se: 
1. 0 As embarcações da Confederação Argent ina, nos lcrn,os <!o 

Tratado de 7 de Março de 1 S56 .. 
2.• As da nepublica Oriental do Uruguay, na f{lrma rla cstipula1;ão 

do art. 14 do Tratado de 3 de Outul.!ro de 1851, relatho á na1egaÇào uo 
rio Uruguay. 

3. 0 As que uavegn rcm pelo mesmo rio Uru::;uay c se acharem nos 
cusos de força n111ior Otl rl c m-ri bacla fo rçuda , nos termos c j)C!o 
modo prescripto no cap. 18 do Regttlamcnto de ~2 de Junho de l S ~Li 
c uas lustrucçõcs de 25 de Ab ril de 1815 . 

Art. 16. Ficão cxtcns iYas as penas do artigo anlcccdcnlc ás cm
barcaçõns nacionacs de qualquer espccic, denominação, ou lotacão, 
pr-ocedentes dos portos do Estado Oriental, que navegarem ou tri.ins
)Jo rt.an·m mercadorias es trangeiras nuo contempladas ua labclla an
Jtcxa sub n. 0 1 pelas aguas da Lugóa l\li rim , canal de s. Gou<;ulo, 
rio Jaana rão c seus aflluenles. 

~ Uiíico. E~ecptuilo-sc as cmba r raçürs procedente• do po•·to el e 
Artigus ou A rrcdondo , com dl'stino ao do Jaguu•·ão, na f61-mu do 
Decreto "·" 11 40 de 1l de Abril de 1853, ou que tiverem liceuc:a 
especial rio i\linistro da l'azcudn. • 

Att. 17 . Nas penas do urt. 1~ incolTeráü as embarcações nacin
JHI Cti procedentes úc rortos na cionacs, ou qu e pelas aguas do Alto 
Uruguay c tios seus all1ueutes pertencentes ao Impcrio navegarem ou 
transportart<lll mercadori.as es trangeiras não contempladas na Labella 

(1 ) Nos processos aclmin istrnlii'OS de con trabando ou ttpprc.lt ()ns;tn a 
jnristl icr:i•o dos Atillii111Slrmlurcs elas ucsns tlc Henclas su!Jorclwmlas as 
Alfa nclo;•as limita-se á mera prcp11ra çlio dos respectivos processos até a 
cl crisiio ~innl cxrJ u-ii'O, 11 11 qual é que tem lugar a imposição da multa. 
ordem i\ Tllctioururia de S. l'cclro c:tt G llc Junho 1863. 

2 
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aõJncxa sob n. u 1, ou flllUCStjucr outras que 11110 Li verem sido c1cs
pnchadas p·ara consmno na Alfandega t!C' Urugttayana, na fórma da 
legislação em vigot·, e nüo fo rem acompanhadas de curta de guia . 

Art. 1&. Ficão prohi biilo!i' na Mesa de· Hcudas de Jaguarão os des
pachos tle reexporlaç11o e os de earta de guia de mcrcatlorias cstran
geil"as nilo contempladas ua tabclla auuexa sob n. o r. (1 ) 

Si Unico. Exceptu11o-sc as mercadorias que, Lendo sido introduzidas 
~om ca1'La de guia das Alfandc"as do Rio Grande e de Porto Ale"rc 
ou da Mesa de Hendus !l a Cidade de Pclotus, tiverem dentro" d~ 
pt·azo de Llm mez, contado da data de sua entrada, de regressar 
para o porto de suH procedencia nos mesmos euvn ltorios em que 
forem importadas, por conta do proprio importador ou seu consigna
tario, provada evidentemente a s-ua identhlade. 

Art. 19. A probibição dos dcspaclJos de recxporlaçilo, !le que trata 
o artigo cmtcccdcn te, n~a extensiva: 

1 . o A's mercadorias cstrangcirfis que de qualquer porto do !mpcrio 
se destinarem a portos estrangeiros ou nacion acs situados na Lagôu 
l\l il'im e seus rios alllucutes, ou a qu<tlquer [}OrLo do Alto Uruguay 
que n~io seja o da A ll'undcga da Vi.Nu. de Uruguayanu. 

2 . o A's mercadorias nfio coutemplad11s na tabc lla 11nncxa sob o.' 1, 
que !los portos da Cidade' do Rio Grande do Su l c ua Villa de S. José 
do Norte se ucslinarcm a Cidade de Por lo Alegre. (2) 

Art. 20. As cmbarcacões qnc navegarem em t·ios e aguas interiores 
do Jmpcrio ü~ão em gérul sujeitas ás disposições dos Bcgulamcnto s 
em vigor, relativos a manifestos e pali l'ia liscal, quando se uirigircm 
aos ltlgu.res em que heuver Mesas de Rendas c aos po t'Liils situados 
nos rios e lagoas da província de S. Pcd.ro do Rio Grande do Sul, a 
([Ue se referem os artigos au.tcccdcnhes . , 

Art. ~1. O Prcsiuente da ProYinciu de S. Pedro do Rio Grande rio 
Sul, sol}re proposta do lnspcctor da respectiva Thcsouraria de Fa
zcnua, c a vista das infonna~:oes c diligencias a que juJgar ncccssurio 
mandar proced.er, DHHTarú os lugares ou passos por onde as carretas 
c ouLros vchiculos de couduet;fio de qua lquer natureza c animacs 
de cargu dr.v~ráõ transitar dos .Estados limitrophes para o tcn·itorio 
da mesma proviucia e l'icc-ver:,u ; c crcará nus fronteiras os postos c 
registros c1ue lhr. parecerem convenientes. 

§ Unico. Aos guardas que estiverem cmpl·ega!!os em tacsscrviços 
se ~oucedcráõ as cavalgaduras precisas. 

Art. 22. E' livre em qunesquer pontos c passos das fronteiras da 
Pro1•incia de S . Pedro do Rio Grande do Sul, habilitados n a fónna 
do artigo antecedente, u cnLrada d'os gcnoros c mcrcado6as cons
tantes da Labclla annexa sob o ,o 1; c cnr todos os ouLt·os pontos e 
passos fica inteiramente prohibida a entrada não só destes como de 
quacsqucr outros genero5 c mercadorias sob as penas de apprehcnsão 
c perda dos gcueros c dos vehiculos c animaes que os LransportUI'Cm 
na fórma dos caps. 17 c 18 do Regulamento de 22 úc Junho de 1836, 
no que f<l r at>plicuvel. 

§ Uni co. Es ta disposicão nüo comprehenue RS mct•cudorias >nuo 
mencionadas na referida ' tabc ll a que se destinarem a deposito c des
pacho na Alfundega de Urnguayana, no ~uso de traust ta rem pelos 
passos pura este fim CXllrcssumcnte designados pelo P1·esiúcn tc da 
Provin~ia de S. Pedro do Ui o Grande do Sul. 

Art. 23. Os donos de caiTCLus, ou vchi culos de qualquer na tu reza 
uu denominação, c de animucs que transportarem mercadorias cs-

(l) RC\'Ogatlo pela Ordem ii Thcsourariu de S. Pctlro em I~ ele Junlt~ 
tlc 1863. 

(~) 1\c \' ogutlo prlil Ordem supra. 



-H-
Ll':\ngcirJs dos i~i'l·itorios Iimilrophes, dcvcrliõ .apt·cscnlar ao posto ou 
estação fiscal cnmpete.ntc um manifesto com as declamçücs exigidas 
uo artigo seguinte: 
~ Onico. No caso de falLn de e~ h i bi cão deste documento-, im)lór

sc-ha a Htulta rlc lOOSOOO a 5008000, além das mais em { JU C iucOJ· .. 
rercm em 1'irLndc do art. ~2 c outras disposições deste Decreto. 

Art . 24. As carretas on quacsquer outros ychiculos e animaes ele 
t.t·ansporl.e que transitarem com generos nacionacs sujeitos a c.li t•cilos, 
ou com mercadorias estmngciras pelas estradas que se dirigirem dr 
ditJ'crcntcs lngares da Proyincin de S . Pedro do Hio Grande do Sul 
a pontos das fron t.ciras terrestres ou proximos dei las, ou que liYerem 
rle aLravessnr as liuhas divisorias, ou de passar p01· estradas on ca 
minhos quG lhr. forl.'m contíguos, serão acompanhadas de guias da 
Mesa de Rendas ou da Collctoria do l u~nr de sua proccdcncia, sob 
pena de multa de 108000 a 1008000, além de direitos em dobro das 
mercadorias que couduzirem . Esta guia, extra h ida em livro de l.u liío 
rujas folhas serão nnmcrarlas c rubricadas pela compcleute cst.ução 
fist'a l ccnLr;Jl, conterá as seguintes declarações: 

1.• Qual idade do vehiculo ou modo de transporte da ml.'rca i.l oria, 
nome cJo dono ou conductot·, ou pessoas a .cujo cargo csLirer c o acom
pnnharcm, luga r de proccdeocia c destiuo. 

2." Numero dos volumes, sua natureza, denominaçiío, marcas e 
ront•·amal·cas, mercadorias qne contirct·em, sua qualidade, qtÍauti
rladc, peso_ ou rlimcusiio, nom•) do dono ou consignatario, ou se Yen1 
ft ordem: dcventlo tudo ser escripto por extenso, excepto os nu
meros dos Ye lnmes, em folhas inteiras c 11~0 cmcnúadas umas com 
outras. (1) · 

Art. 'lf>. As guias, de qne trata o artigo anleccdentc, serão pas
sadas á vista da nota que o dono ou consigna LU!' i o das mercadorias 
apresentar á estaç.ilo fiscal competente c assignadas pelo Adminis
t rador ou Collcctor respectivo, depois de Gonferida a dita nota e 
lançada nrlla a verba du conferencia pelo empregado nomeado para. 
t.al fim, obsenando-sc ncsf.a parte as disposições do Regulamento de 
30 de .Maio de 1836 no uuc lhe forem ;tpplicavcis. 
~ 1.• Estas gu ias só Lcrüo vigor durante o prnzo ncllas marcado, 

o qual scrú regulado pelas distancias c cxtcDsiio do l.mjecto rn f,re o 
ponto da partida c o do dest.ino na razão de qn:~tro lcguas por dia, 
c serão entregues no posto ou cslltção fiscal mais proxima do lugar 
'dr. seu destino, ou da fronteira por onde as mercadorias Lii'Crcm 
de passar, sob pena de multa de 10SOOO a lOOSOOO . 

~ 2. 0 A f'aUficação das menciOnadas guias será punida com as penas 
-<los arts . ;tG7 c 168 do Codigo Crimmnl, al6m rla apprclwnsüo c perda 
-das mercadorias, vchiculc,s c animac que as l.ransportnrcm, em pro- • 
Yci to do apprehensor. 

( 1 ) o s Aclmin is'fraclorcs, CoHcctores c nHforirlaclcs CJUC flvennn rl e 
!ln,;sar us _guias de que trntiio os arts. 24 e ~G, com ;ts que po
flcnio trunstlar nn Provinciu ele S . Pedro elo Rio Granrle elo Sul as mcr
cn clorias ou generos rlesig und os nos ditos artigos são com petcntes par;1 
fixarem o pmzo den-tro do qual 1erao vigor as mesmas guias , sendo 
e ste calculado segundo n exten são do tTajecto entre o ponto ela pnr-
ticln elos vehiculos c o elo seu cl cs f.ino, a quadra do anno em que se !'lJ
Jectttar o Lranspo(tC das mercador ias, e quaesquel' outra.s ctrcumstanetns 
lor.aes que possão torna r o tra11sito mais ou menos ractl. 

Continuüo em vigor as disposições dos referidos artigos emquant<l ao 
modo porque s;io passarias wcs guias, c as cslnçõos flscaes onde devem 
se r entre"'ues bem rom o no qu e diz rospPito fo s rnullas e mats penas, 
iJ rrun cst ;io suj eitns os inl'raciOI'CS. DCtl'l' i<) 11 .0 ~8~ l de 11 LI c ScJ.rmlH'O 
de JSGl. 
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11r!. 26. ~a falta rlc rsLaçfio 11 scn l no lu gnr da pt·occd~ntiu das 

\'r lril'ulos a qne Sl' rcfcr•c o art. 21, :rs guias serão suppl"it111s pPfa 
nota de que t.rata o art. 25, que será anthenLicadn por qualquer 
nutoridntic do mrsmo lnga r. 

Art. 27 . As disposiçut•s dos capítulos 17 e 18 do l1cgtrlnmcnto de 
22 de .I unho de 18313 !ll;iio exLeosiras, no t;uc for upp licnvcl, ús 
mercadorias <'SLrangeir;ts qur, t.cndo entrado pelas frontl'iras tcr
r·rstrrs para dentro do fmperio, forem cucontradas occultas oo seu 
1erritorio, ou em cam in hos o desr ios esc usos c niio frcqucntutlos; 
bem r:onto aos vchicnlos c n nimars que as conduz irem . 

Al't. 28 . Para as decisões c julgamento das· appn·hcnsões de que 
lrJLITo os arts. 12 c 13, ajmisdiçilo llsca l da Alfund<•ga do Hio r;raudc 
se estenderá até uoslimitrs do Município de Bugé, onde este se extrPma 
rom o' de Santa Anna do LiHamrnto, 11cando toda a parte <la linha di1 i
~oria do lmperio que rlahi srgue até a maPgem do Uruguuy sujeit a 
<i jnrisuição da Alfundr17a tl e Umguayana. 

Ar·L. 29. As mcrcadunas, Ychiculos c animacs que por contra1'rn~Uo 
<las rli sposit;iies dos artigos untcccdcutcs c da legis lação !isca! elo 
lmperio, forem apprchcudidus em lu ga res proximos das fmutcirus 
trrl'rstrrs até um quarto de lcgua, o~i que sendo uhi ruconl.radus, 
furem perseguidas em acto continuo, intimada a rwrte pelos app rc
ltcns:.Hcs para todos os cii'eitos lcgacs, serao f el'arl~s á primeira •.•s 
t.;rção ou posto 11scal la1 rúndo -sc de todo o occonido o compl'tl'nt~ 
termo na mesma estação ou posto na fórma do art. ~84 e srg1rin tt•s 
do f\cgnlamenl.o de ~2 de .J un ho de 183o, no qu e nilo f'ôr opposto 
<IO art. t2 e mais disposiçocs llo (Jrcscntc Der reto. 

Art. 31 . As mercadorias mencionadas na tnht•lln amwxa sol.i n .• 
1, cru c entrarem no tcrritorio da Prorincia úe S. Pedro do Hio Grande 
do Su l, pelas suas fronteiras tcn·r:strcs ou JlCios 5cus rios c ageas 
interiores, scrfio na sua .cxportocno e sohidu para o ex terior ou pMn 
quacsqucr portos alfandegados do lmperi o ao norte era mesma Pro
v incin , cquiparndos aos productos da inrlusLI'iu c manufnel\II'U na
t·ional, c gowráü dl' i scn~.ão de direitos de importacilO ou consumo 
nas All'ondrgas e Mesas de r.cndas da mrsm u Prodncia. 

Art. 31. As cmharcaçücs curaiTC(Wd:' s rla policia da la~ Oa 1\lirim, 
rio Jaguarão, cana l de S. Gouçulo, Uruguay e seus afllucutes, lil'ãO 
incuml.ridas da policia 11sC<J I n;r mrsrna f:tglla c rios; c o producto 
{ias npprchensürs será adjudicado ás pesso:1s de sua tripolcçuo que 
i iS hourCI'COl cfl'cclnndo, IHI fúrnHt da lrgh;lvç.iio Yigcntc~ 

Si Uni co . Esta disposição é npplical'c l ils 11pprP honsõcs feitas pelos 
Jrt~Rbos militares, dcslncanrcn los, rondas e partidas cncarn•gudus da 
}Ju li cia dns fronLeirns tern~sLrcr. . 

Art. :\1. Em to<!os os casos de apprrhcnsão previstos nos artigos 
nntrccucntrs se rá impustn mu !la iguul lt inqlllrtancia de rlo\IS trr~os 
rio Yl!lor dus mercadoria s, \'elriculos c nninwt•s ou objectos npprc
hrndidos, tiOS donos das mcsnws mcrcndorius, ' rhirnlos, nnimnrs c 
IJlljccLos, ou a seus conducLorcs c pessoas que os csrullarcnr, os quars 
serão so lidarianr~rrtc rcsponsavcis pela infl'ürção da~ disposições do 
pr·c~cntc Decreto. (1) 

A ri. ~il. A r•xcr·ucão dns um lias impostas ntlnrinistraliYamrnte em 
rirtude tia lcgislla;iio das AIJ'and egas, Consn i:Jdos ou lllrsas de Hrndas 
do lmpcrio, será da cxclusi1·a compctcncia das autoridades ndmi
ll istr:ttilns. 

l\a ~ua lir;nirla~.iio c cxecu ( flO se obscrrar:'tü , além do que se acha 
t'sl.aiJclcddo l11lS leis c rcgulalllcntos liscacs, as seguintes regras: 

(1 ) \'rja n Orrlrm ú Tlrrsourarin clr S. Prlirn r•m 6 rir Junho ele 1SC3, 
tlt ~ qu t..: !'illla t'lll a 11olu ao art . I ·.! pül'~lgl'ilph o 11u it\u. 
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1 . • Os donos on consiun ata rios das mcrcarlurias appreh~nditlas na 
fúrn w da legisltu:no rigcntc, os capitiics de narios, rarretciros, con
ducton•s c indiriduos que ns tniUspOI'ta rcm, r.scoltarcm, ou qnnl
qucr outra 11cssoa que por infracçao dos r~gulamcntos fiscaes tirrr 
incorrido em multa , Sl!riio condmitlos debaixo de custorlia á estação 
fiscnl mais proxilua, onde, depois tias arcriguuçücs que forem uc
ccssarias para tlcsl·obr!mcnlo da \'Ndadc, serão IJ(IStos em liberdade, 
prestando OLl caução , ou fi~nsa iLonea uo ral o1· correspondente á 
importan!'W da multa , ou satisfazendo-a logo, com a clan sula de ser 
esta rcstitnida uo caso de julga r-se de n ~ nhum cll'eito a apprehcnsúo 
ou de serem os mu ltad os tilli\itHios da pena. 

~ . u Para este fim a :walia1:iio <las mercad ori as, vchiculos G animars 
apprehenrlidos, será feita, sem demora, por peritos da nomcaçilo do 
competente chefe da repartição fis~ul para arbitram ento lia multa, 
cujo valor será em acto continuo marcado. 

3." Julga tla definitivamente a appreh co são, ou dada a imposição 
da multa e torn an do-se esta irrcvogavcl 11a fórma da lcgisl:lção em 
\'igo r, srrá o mul tado inlimado para sauisfazcl-a dentro do prazo 
de oito dias. Esta inlimaçno se rú feita ao propri o mnltado, ou, nfl 
caso de sua ausencia ou occnlt.ação, fi pessoa de seu fiador, ou de 
sua familia, r, na falia destas po1· cdita es de tri nta dias. Findo es te 
prazo, a multa será rohr:1da por tl1 cio cxccntiro, que pertence ú Fa
zenda Publka, contra o multado ou seu fiador, qual nt ais garantia 
oll'erccer, c no caso de estar sua i111portau cia em deposito, passará 
logo a fa ze r parte da rcn•la elo Estado. 

,, .a Se o mnl tatlo não tivrr Juc ios r,arn satisfar.r.r a multa, c nilo 
homcr prcs ta•lo cauçiio ou fian ça irlonca, scguir -se-hu o di sposto no 
art . 135 <.lo flcgulam ento de 22 de Junho de 1 S31:i. 

5 .• No raso de simples impos1ção de multa por infraccão dos re
gulam entos fiscaes , em qnc nfto li\'C I' lugar a detenção O LI csttl não 
se tenha ctl'cctuallo, scrl1 intimado o mul larlo na fôrma acima c;tu
hrlcl'idn para, no prazo de oito rlias, sulisfuzcr a multa, e não o 
fazendo •crá esta con11nutatl3 em prisão na rórma tio citado urL. l o5 
do Regulamento r.le 22 de Junho de 1830 . 

6. u Os rrcursos interpostos das decisões que impuzercm mullus, na 
co nformidade da legisla<:no em rigor, sú scrJo ~dm ittid os, pn•ce
dentlo cau ção ou liuup idonca, no caso tlc já não haYCJ' sido tJrcs
lada . 

Art. 34. As i\lcsas de [lendas creatlas pelo llresenle Decreto terão 
o pessoal com os \ Cnci mcntos cuustant1•s da tahcll a anncxa sob n . 0 '.1, 
c em tudo que nüo se achar prcscriplo uo mesmo IJ(•creto reger-se
Mo pelas disposições dos Hcgulam cntos de 30 1\laio c 22 de Junho 
de 1836 , c mais lrgis!u~no rm ,·igor ronrc rn~ntc. 

§ Unico . Nas i\lesas de BrnrJ:1s ele S:mL:1 Vi ctorin do P11!mar e S. 
J osó 1\o Norte, porem, sc rrirúü Empregados da Alfmull'ga da Ci<.l adc 
do Rio Grantle, escolhidos pelo lnspector da mesma Alfaudega, com 
npp l'O\'açüo da rrspectiva Thesou 1·a riu de Fazcntla c co m os venci
mentos (los empregos que th·c rcm. 

Ali. 35 . Nas dill'crcntcs Mesas de Rendas u qu e se refere o presente 
D0crcto haYcrá vigias externos, que se rcgeráü pelas disposições do 
art. 48 do Rl•gulumcnto de 22 de Junho de 183ti. 

Art . 36. Dos gcncros c mercadorias de producção c mnnnfa ctm·a 
Nur.iona l, que se cxportn rrm por agua ou por terra pnrn os Estados 
limitrophrs da Província de S. Pedro do Rio Grantlc do ::.u i, se cotm.ritü 
lhrcilos de exportação na es tação llscal a quc pertencer o passo on 
ponto hahilitarlo tlu fronteira de sua su hi d:1, ou no po.rto tia parlnla 
dn cmlwrc;l çào que as con duzir sob as penas dos Capítulos 13 do 
Renulamcnto tl c 30 de i\laio de JS3o e 17 do de22 de Junho do mesmo 
~nno, procedendo-se a seu drs(Hicho na fórnw nn l rgisla ~:n o em 1'igo1·. 

1;) Uni co. E·.cepl uão-sc dcsln rc~ra os grneros c ntcn•adonas cu os-
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l antcs dn tauclla aune~ a sob n.o 3 , que gozadu:í d:t iscu çilo de tl irPitos 
de c xportacão. 

Art . 37. HnYerá na Laglln l\lirim , al ém das Barcas ele Vigia qu e 
furem nccessari as, lres rcg i s ~ros, pelo menos, a sabcc·: um no Pon tal 
do Paraguay ou no Pont o de San ta Victorin do Pahnac·; ou tro na 
Ila rra do Jaguarão Olt uo canal de Santiago , c o terceiro no Sangra
douro, incumbindo a es tes registros c barcas o serviço de qu e tral . .:1o 
o ca pitulo 7 .o do llcgnlamcnto uc 2'l de .T unho de 183G, na parte qu r. 
ftl r nppli cayel , c o Decreto o . o 506 de G de Ma c·ço rlc 181,7 , e quui
(Jncr outro qu e fôr mac·cacl o em in stl'llcçües rspcciaes ex pedida s na 
fó rma do art. 143 do l1egulnmcnto de 22 de Juuho de JS3G, pelo 
lnspecLor lia rcspecLiYa Alfandega . 

Art. 38. O P res idente da Província de S. Petlro do Rio Grantle 
do Sul, sobre informações do Iuspector da Thcsoura ria de Fazenda , 
ouvidos os Chefes dns All'a ndcgas da Cidade do Uio Grande e de Urn
gun ya nn, expedirá provisoriamente as instru cçücs que jul f(nr necessa
r ias para execução das pres~n ~cs di s p os i.~õcs, sujcitaudo·as immerliatn
mcntc {t approvac;ão i.!u i\fcn cstro da (';czenda. 

Art . 39. Na Villa lie S. José do Norte haverá um ou mais Ac•
mazens a cargo c sob a úirecção ~ admi nistra ção da Alfanclcga da 
Cidade elo Rio Grande para li csr.mbarque c dcpositos das cargas: 1. 0 , 

<las cmbac·caçõcs qu e, ou por al.ilucncia de trabalho, ou poc· qnal
'<J. Uer outro moti ~· o, nüo puderem Ler prompta dcscaga na mesma 
Alfundcga, ou das que por seu calado nfio puderem navegar pelo can al 
da Ba rca ·; 2 . 0 , dos navios arribados: 3.0 , das mcrculiorias des tinadas 
á rcexporta cno ou Lc:a nsibo. 

§ Uni co. O despacho c sahida des tas mercadorias poderá ser feito 
ou· na A lfandega da G:iu adc {jo Rio Gr:.cndc; scnrl o para nhi rr.u10I'id;cs 
em t<:rnpo opportuno, ou nos proprios arm alcns de seu primitivo 
-deposito. 

Art. 10. Os despachos el e exportn e<1 o tios gr>ueros que embarcarem 
no Porto da Villa de S. José do Norte poderão ser processados e pagos 
.()Una Mesa de Rendas rcspccLiva ou na Alfandcga da Cidade do l\io 
Grunuc do Sul, pro~· i ucuciando o Ins-p cctor desta, do modo que julgar 
mais couyeni entc á fi sca'lisação, sobre a conferencia c embarque dos 
geheros . 

Angelo i\foniz da Si ira Ferraz, do 1\fcu Conselho, Senador <.l o Irn pcc-i o, 
Presidente do Conselho de Ministros, Min islro c Secreta rio tl c Es tndo 
dos Negorios da fazenda c Prcsitten tc do Tribuoal do Tl1csouro Nn ti o
nnl , ass im o tenha cn tcntl itl o c fal)a executar. 

l'nl ucio do lli o de Jn neic·o , em 29 de ScLembro de 1 8~ () , tl'i ::;csim o 
.o.i tnvo da lnu cpcndcncia c do Impcri o. 

Com a Ru!Jri c;c de Sua i\iagcRtndc o Jmpcradoc·. 

AngeLo Jloni,:; ela SiZ.va F er r a,:; . 

'rAnllLJ • .I N.o 1, AXNEX.I .10 fii.:C ili;:~O N. 'liS6 DF.ST.l D.lT.\. 

An imacs c aves de qualquer cspccie. 
Azeite c graxa de cgoa ou potro. 
Caca de qualquct· qualid ade. 
Cac!nc de qualqu er qualidndl\, sccca, (xnrque) , com ou sem sal , 

em salmoura, fomnda, prcpamda de qualqu er ou ~I'O modo ou t\ IH 
conserva, fresca ou verde . 

Ca n•ilo de qu alquer quali c.lndc. 
Cc n1 em bru to. 
Chi fres, ossos e unh as em cslaclo na tural, ca lcinados, em fc·ag

mcntos ou em cinms. 
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Couros 011 pcl!cs de qua1t1uet· qualidade, seccos, salgados, cortido~J 
c prep::trados, como bezerros, co rdovõcs, vaquctas, carneiras, marro
quins e outros semelhantes, solas inteiras ou em retalho. 

Crina, lã suja, limpa ou cardada. 
Frutas verdes ou scccas, raizes, flores, folhas, legumes c fariuacens 

de quahrucr qualidade, sementes para a agricultura. 
Garras, colla animal. 
lnst!'umcntos, livros c utensílios, proprios rle qualquer naturalista 

que se tlesti nnr á c .~ploração da natureza do l.lntsil. 
Leite animal, em couscna, ou de (JUalqner outro modo, massa de 

leite, queijos. 
Linguus scccas, em snlm oura c de qualquer ontro modo preparadas 

c conservadas. 
i\Iadeira de qualquer qualidade, lenha. 
Manteiga de vacca, manteiga ou unto de porco, toucinho sal~ado 

ou em salmoma, c em gera l os produdos solidos ou líquidos obtidos 
11or meio de l>roccssos c agentes chimi cos da gordura animal, qual
que r que s.cja, sem exccpção, a fórma com que se drstincm para uso 
c commcrc10 . 

l\icl de abelhas. 
Mercadorias c o!JjccLos de qualquer gcncro pertencentes ao Estado, 

ou cuja importa~ão lil're tem sido ou fôr por lei ou contracto coucc
tlida a alguma pessoa ou companhia nacional ou estrangeira. 

Objcctos de historia natural. 
Ditos de uso c servit:o dos Chefes das missoes diplomaticas bt·asilri

ras ou estrangeiras que transitarem pelo tcrritorio da Proyiucia de 
S. Pedro do Ilio Grande do Sul. 

Oros de quacsqoer a1•cs. 
Pci~cs frescos, salgados, ou de qualquer modo preparados . 
nou~a, trastes c objcctos de u so dos vi;~jaoles, nccessurios para 

o serviço tlomcstico, bem coJuo quursqucr utensílios de ant·iculLuru 
ou otüra iudusLrin, pertcuccntes a uacionaes ou cstmogciros que 
licrcm domiciliar-se no lmperio. 

Sangue de boi c de outros animaos preparad o de qualquer modo 
c convertido em producto industrial. 

Sebo cm•rama, coado, denclido ou graxa, preparado de qualquer 
modo para uso c commcrcio, graxa, cxtracto de tutano. 

Tripas ou intestinos de ya~ca ou porco em conserYa, salmoura ou 
scceos. 

I\ i o de Jau~ro , 29 de Setembro de 1859. 

Angelo J}loni;; da sava Ferra::. 

Orna11isaciio ela s illesas de ltendns de Sa11ta Y ictoria elo Palmm· da 
Cidalle'de Pelotas, e elas ViLLas de JJagé, Santa Anna do Livramento 
e .-ilcarelo, creac!as peLo Decreto n.• 2. 4SG eles ta data. 

A porcentagem que se arbitrar será dil'idida em taulas ctuaulas 
furem as quolas abaixo dcsiguados . . 

S.O'T.\ \' I CTOJU ,l. 
JJO l'ALlUll. 

Pessoal . 

\tlminisLrador. J 
EscriYão. . .. . . J 
Liuurdns .. , .. . i 

J'ELOT,I S . ALEGJ\.~T I! , U.\GE', 
S,\:\TA AN:I'A DO Lll'lUliE:\'1'0 

l'essoat. Qnotas. PessoaL Quotas. 

5 1 5 
3 1 a 

4 2 :! 2 
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Os Emr •·rgados destas Mesas •lc Hcndas vr,llrm·flü " porccntagf"ftl 
que lh es arbitrar o Prc;ideutc da Província de S. Pedro du Rio Gra11de 
do S11l, nu conformidade do art. 0. 0 do Hegulamcnto de ~O de Maio 
de 1836 . 

Os Gua rdas quando rstiverr.m embarcad os, vencerfiG uma diaria 
arllitracla pelo lnslleclo r da Thesoumria de Fazenda da Pwriucia de 
S. Pedro do Rio Gmnde do Su l. 

Rio de J.tneiro, de 2U de Setembro de l Sb9. 

A11aelo ;l1on·i;: ela Silva Ferra;;. 

'I'AllE LLA N. 0 3 A:\'Xr.X .l .\ 0 D<;C!IETO N. 0 21 8Q DESTA DA'rA. 

Animnrs c aves do qualquer espccie. 
A rTci os completos para muutaria , lornbilhos, solas inteiras ou re

talhos. 
Garoe de qualquer qu alirlade, secca ( xarquc) com nu sem sal, em 

salm oura, fumada, preparada de qualqwlr outro modo ou em co n
serva, fr c. c a ou ,·erde. 

Carvflo de qualquer qualida•le. 
Frutas Yerdcs, ou seccus, raizes, nores, folhas, lc~nmes c rurina

~eas de qualquer qualidade, semenLrs para a ngri cqltura. 
Jn strumenLos, li vros c utensílios p•·opri os de qua lquer naturalista 

que se dcstinilr ú cxplorü~ilo da natnrr.zü rio Bra -il. 
Leite animal em co11srrru ou de qualquer outro rnotlo, massas de 

lei LP., q ncijos. 
OIJjcctos de historia natural. 
Ditos do uso c scn •iço dos chefes das mi;sõcs diplomaticas bru

si ldras c es trangcii'Us que Lransitnrem pelo tcrn Lorio tla Prorincia 
de S. Pedro do Hio Grande do Sul. 

Ovos de quacsq ucr aves. 
lloupa, trastes c objrctos de uso dos ri njnntrs, necessurios para 

o ~c rYi ço domestico, bem como quaesquc1· utens íl ios de agri cultura 
nu ou lra iudustria pcrtc•tccntes a nacionacs ou estrangeiros qu e 
furem dumicili:Jl'-se nos Estados li mitrophcs. 

1\io de Janeiro, 29 de Setembro de 181>\J. 

An.gcio nloni: tla Si!~;a Ferra:.. 

Jlistlosivucs da Lei u.o ·H~-10 de ·i •& ilc Sctem111·o 1lc ·18:>~. 
~~ que s e .1·cfm·cm os al'is. 11. ~"a' c nnh·osJ tio il(.•gu!a
Jncnto. 

Art. t G. Será concedi da no cmprczario ron tructado pr.lo Prc~idcnlc 
da l3<~hiu , ou a qnull']ucr Compa nhia que rõr por elle orgunisada para 
csLahelecer na Cu pilal daquellu .Província a illuminaç.ilo a gaz, 1srução 
dos direitos de hnpo rli11;ilo sobre os ubjcctos dcstiuutl os á rca liza~ilo 
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da em preza , com as mesmas condiçücs com que igual famr se Lcm 
jú con!'rdido a outras cmprczas semelhantes . 

Art. 17. Igual isenção será conced ida a qnalqncr cmprczario, ou 
Companhia a respeito dos malcriucs ncccssarios pnra o encanamento 
de agua potnvel na CiJadc de l\[acció, Província das Alngôas. 

Decrctn n.0 ·i i~ •lc ·i~~ tlc illaio •lc ·G 8 -Hl a qn.c se J•cf<!U':>m 
os :u•ts. 35:~. :lG2, 38í~, 31)8, f'S:> c 732 § uniC'a, c nnh•fls 
.. ., ncgul:uncnto. 

11Tanda jJÚI' em e:l:ewcão o Regnlamenlo para as 
CaJJitau1as dos Portos. 

Gonrormnml o-me com o JKHeccr clns Secç,;es de Gncna c i\farinlia , 
c de Fazenda elo Conselho de Estado, emitLirlo em Consulta rlc vinte 
c qu.1 Lro r! c Dezembro do anno proximo passado: I lei por bem Ap
prorar o ncgulamcnto por cllas apresentado par:1 as Capitanias rios 
Portos, mandadas cslabclcccr nas cJivcrs:cs Proviucins do lmperio pelo 
Decreto nnmcro trezentos cinrocntn c oito de qn:11·toze rlc A"o~Lo 
de mil oitocentos quarenta c cinco; c Ordeno que se obsc;'\c o 
mencionndo Rcgnlamcnto, qnc com este haixa, assigmcdo pot· An
tonio Frnnrisco de !:'aula e llollanda Cavalcanti ele Alutlr[Uerquc, do 
Meu Cousclho, Ministro c Secretario rio Estudo dos Negocias ela 
Fazenda, c interinamente cnctnTC"ado dos da Marinha, que assim 
o Lenha entendido, c faça cxccut.nr com os dcRpachos nccc$sa rios. 
Palacio do Rio de Janeiro em dczanoYc de Maio de mil oiLocculos 
,1uarcnta c seis, Yi"esimo quinto da Jndcpcndcncia c rio Jmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstacle o Impera dor. 

Antonio Francisco ele Pa~la c HoL!cmcla Ca.va.lcc;nt'itlc A!buqncrq11e. 

ll:--fJula~nc~o:to ,.,,: C1epifr1:'!ia dos lJ8oJ•ios, n (íUe se J•efc••c 
o .aee,-t."ltJ der: te;. tl('!rt~. 

TITULO L 

Dos Empregados da Capitania dos Portos. 

Art. 1.• Haverá um Estauelccimcnto Naval Jcnomionúo -- Capitania 
dei Porto -, em cada uma cJ.1 s Proyiucias mariLin1as elo Jn)pcr io , 
dcs iguadag nos artigos segui ntes . . . . . 

Art .. 2.• Em cacla uma das Cup1Lnnws elos Portos 1las PrOVIIICI~s 
do Rio de .Jnnrim Prrn~mhu co, c Pari! , scnirú ck C:apililo do Porto 

' 3 



o rcspecLiyo Tnspcctor do Arsenal, o qual perceberú alt\B1 do soldo 
P. mais vencimentos, que como tal lhe competirem, uma gratificação 
de quntl'{)ccntos mil réis por anno. 

Art. 3.0 Na Capitania do Porto da Provincia da Bahia servi rá de 
Cnpituo do Porto o respcc~ivo Intendente, que, nn conform idade 
dos Decretos de 11 c 13 de Janeiro de 1834, accumula as fuucçücs 
de Jnspectot· o qual perceberá, além do seu onlcnado, a gratificação 
annual de quatrocentos n1il réis. 

Art. 4. 0 Nas C~pitan i as dos Portos das Provindas do Rio Grande 
de S. Ped ro do Sul, c Santa Catharina, serv irá de Capitão do Porto 
um Official Superior da Armada, o qual perceberá os vencimentos 
e mais vantagens de embarcado em navios de guerra. 

Art. 5.0 Em eada uma destas Capitani as dos Portos, as de que 
trata o artigo antecedente, haverá um Secretario com o ordenado 
de quatrocentos mil réis por anuo; podendo serv ir uaquellas Pro
viocias onde houver Arscnacs ou Secreta rios das lnspecções; e a este 
se abonar{J, além de seu ordenado, a gratificação de trezentos mil 
réis. 

Art.. G.o Ao Capitão do Porto compete: 
1.0 A Po! icia naval do Porto e seus ancoradouros; c bem assim 

o melhoramento, e conservação do mesmo porto. 
2. 0 A inspecçüo, c administrnção dos Pharoes, Darcas de socco iTOS, 

Bnlisas, Baias; c Barcas de cscal'açfio. 
3. 0 A matricula da gente do mar, e das tripolaçües empregadas 

na oavegaçno e trafico do .porto, e das costas, praticagem destas, 
e das burras. 

4.o Impôr as multas pelas contravenções deste Regulamento. 
5. 0 Decidir summariamentc as questões de Policia naval, prejuizos, 

ou damnos causados pelos navios entre si dentro do porto. 
6. 0 Requisitar o · auxilio das Autoridades Civis, c Mi litares e da 

Força armada, quando lhe mr preciso, para fazer ell'cctivas as dis
posições do Regulamento, prender, c punir os contravcntorcs. 

7.0 Ordenar as despezns do Estabelecimento, dentro dos limites, 
<JUe anoualmentc lhe forem mar.cados pelo Mioistel'io da Marinha, 
ou conforme as ordens e uutorisações especiaes que pelo mesmo 
Ministerio lhe forem dadas. 

s.o Designar mn ou dous indivíduos dos que se acharem empre
gados nos Arseoaes, onde os houver, ou dos que servirem perante 
as Autoridades Judiciaes do lugar, para fazerem as diligencias ne
cessarias para o expediente da Capitania do Porto, e cJo processo; 
assignando a cada um a gratificação até seiscentos c quarenta réis 
nos dias em que tiverem serviço, a qual pcrccberáü além dos emo
lumentos que deverem pagar as partes, regulados pelos llegimento.s 
dos salarios judiciucs . 

Art. 7.0 Ao Capitão do Porto serão subord inados os iodil'iduos 
empregados na Capitania, nos Pharoes, nas Barcas de soccorro, nas 
de escavação; c os que se cmpregilo no trafico do porto, rios, lagoas, 
oostas e na praticagem destas e das barras. · 

Art. s.o O Secretario terá a seu cargo lavrar todos os termos, c 
registral-os ; bem como a corrcspondencia officiul c ordens que se 
expedirem; fazer a matricula das tripolaçoes das embarcações nu
cionaes de coberta, e dos individuas empregados na vida do mar, 
regis trando-as separadamente em livros proprios; organisar o o fim 
de cada nono civil mappns de todos os navios entrados e sabidos, 
com declaraçno das tripolações, tonelagens, portos de onde sahido~ 
e pura onde destinados; e igualmente mappas do todos os individuas 
empregados na vidu do mar, segundo o ramo a que cada um pm·
tcoccr. 
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TiTULO H. 

llA l'OL!Cl.l DOS l'O!tTOS SUA CONSJ>ltY.Ii;,\o E )J~LilOIL\llENTO. 

CAPITULO r. 

Dos Portos, Caes, Praias e llcci{es no l·itoral. 

Art. 9. 0 O Capitão do Porto cuiúa rú r.oustantcmculc na conser
vação, c bom eslmlo do porto, pelo que pertence .'t sua limpeza, 
profundidade e segurança; c promo,•cril o rnelhorameuto deii<J por 
todos os meios ao seu alcanee; propoudo ao Govemo as medidas, 
ltUe para esse fim ju lgar conveuientcs, u•;ompanhadas as suas rc
prcseutaçücs dos plauos das olJ ras , c dos orc;amentos das despczos 
de lia. 

At·t. 10. O Capilfío elo Porto, ouvida a respectiva Camara l\'lnn i
l~ ipal, e com a app t·ovacüo do Miuistro da· Marinha, designará c; 
marcará nas praias c ter'reuos de marinha, rcse.t·vados pal'U logra
douros publioos, uma porção suUiciente pura estaleiros c outros usos 
do oxpcdiente do Porto . 

ArL. ll. Ningucm poderá dentro do liloral do Porto, ou seja na 
parte reservada para logradouro publico, ou. seja. na parte que 
qualquer Lenha aforado, construit· embarcação de t·obCI·ta, ou fazer 
Ca l'as para as l'allricat· encalhadas, sem que, depois tia licença da 
respcctiya Camara 1\Junicipul, o!Jteuha a do Capit•lo do Porto, o 
ijtta l a nilo dará sem ter examinado se poder{\ ou uào resu ltar duhi. 
algum dtunl.Jo ao Porto. 

Art. 12 . Ninguem poder[! lança r entulhos nas praias ou cacs do 
ritorol llo Porto, e sim no lugar designarlo [tela Camara ~.lu uicipal. 
O contraventot· será sujeito, além da mnlla devi da á Ca ma t·a Mu
nicipal, a tirar ontt·a Yc7. o· entulho que houvc t· 1·ançado, se com 
eH'cito pud er ser apanhado na occusiüo, ou se souber que fo i; rtl iiS 
Q.uundo se ignore, a Capitania do Porto, á expcusas do co fre das 
multas, mandarú· fazer esse t.rabalfio . 

Art. l3. l'iiugucm p derá faz er ntciTos, ou obras no littorul do 
porto, ou rios uuvcgaveis, sem qnc tenha l1bt:do liccuca da Carnnra 
1\"lunicipa l, e pela Capitania do Pono srja dcclamdo drpois t.lc feito:; 
os deridos Clames , que não prcjudiC:io o bom estado d.o porto, Olt 
rios, os Estabelccirncutos Nacionucs da i\larioha de Guerra, c os 
lo gradouros publicas, sob pena de dcmoliçno das obras, c multa, 
além da imlllmuisaçl\u do dàmno que tiver causado. 

Art. 14. Ningucm poderá depositar madeiras nas praias, nem 
conscrl'ar ucllas, ou nos caes por mais de cinco dias, aucurn;, pcçus 
t.lc artilhnrin, amarras, ou outros quacsqucr objrcto~ que emba ra
cem o transito c servidão publica, ainda que tcnba liceuca da C:a
mara Municipal. E quando para o deposito e demora de taes oiJ
joctos der licença o Capilão rlo PorLo sem 11rrjuizo da sobredita 
scrvirlüo , só se pod cra fazer da huteo t.c tio preamar d~ s nguas vivas 
put·a cinw. Os coutraveoto •·cs , além tl;1· mu ll;u a qu e fo rem Sri.J I'I tos 
pe.las PosLuras da rcspcctil'a Cantara i\lufl il'ipul, serno ohrit;a dos <I 
fa1.c r escavar tflWI!JHCr arria, <jue se accnmulc em detrimento· du 
por lo. 
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,i.~·t. 15. Nenhum proprictario ou arreudatario de Lri!piohc, po 
dcrú usa r de fachos acesos quuudo c.u·r•cgüo ou dcsc~arregil o cn,lw r
t:~<;Ous de caboLngem, podcnuo poré111 usnr de laHI[leÕcs. Os con· 
tr<~Ycntorcs ser.io sujei tos u rcparacao do damno, além da multa 
devida á Camarn "l.lunicipal. 

Art. I G. As cmlJnn·acücs que se amarrarem a quat ro cabos junto 
de praias, não !au~arúõ ancoras em lugar que no preamar fiquem 
cobertas, mas sim onde cstejão tlescobcrtas, a fi ru de evitar o 
danrno qnc disso possa resu lta r ás embarrar:oes do tra fico do porto. 
Os tontruventorcs sc ro o suj eitos :i mu!La de dez a viole mi l r·eis 
c á rcpuraç.'io do darnuo que houver. 

C.I I'11 ULO 11. 

Das entradas e scohidas elos nctdos. 

,\rt. 17. Quaudo ea trnr no porto qualquer cmbarcacão nacion:.rl 
ou estnmgeira, o 01\icial de Hcgistro do porto eutregar·á ao Cu
piLão, ou 1\lcstre um exemplar do Rcgulamcnlo do porto que será 
resLitu ido na Capitania, quando a eml.Jarcar;iio len!Ja de se retimr, 
ou desmanchar. 

Art. 18 . J"ogo depoi s de vi siLadu u emlJurcaçüo pelas Ilcparth;Oes 
Fiscaes, c de Snudc, o Cupitno ou 1\lcsLre, irá á Cap iLnniu do Por·Lo 
dar· entrada, onde se Lomarú nota do nome do Capitfro, da em-· 
barcatüo, prül:a ou porto á que pertence, do dono ou cousigu a
tario, numero das pcssoõs da tripola(ãO, lugar d'onúe •em, uõção 
a que pertence, seu porte em toneladas, quues os passageiros, qua
lidade c quantidade de lastro . Se o Cap itão ou 1\les trc uilo puder 
i•· pessoa lm ente, ma ndará u sobrotl it.u tloclaraçilo pu•· escl'iptu, po•· 
c lle õssignaúa, ou por ulgum dos Otnciacs da emb arcac;ão . 

Art. 19 . Todo o Capitão, ou lilcstrc de qualquer naYio mercantr, 
que pretender sahir, irá nu vcspcra apresentar seus despachos á 
Capita nia do Porto para serem ahi ex<JUJ io;nlos; c, esta ndo corren
tes, se lau~arú em um li vro de registro o nome da Capitno, ou 
1\lestrc, dono, ou consignatario do navio, a na ção, o numero das 
pessoas da Lripolacno, tonelagem, c porto a que se dcs liua; dr\
vcndo pois entregu'r-lhc um docu mento, qu e ellc aprescutará no 
HegisLro do Porto . O encarregado do Hcgistro do Porto notadr riO" 
Ycrso desse documento o dia da suhida, c os nomes dos passa
geiros, e111 i ando-o c.Jr·pois á Capiluniu. Todo aquclle <JUC assllll 
uilo praticar será obri;(ddo pelo Registro do Porto ao seu cum
primento, c ~uj eit o á mu!tu de quatro mil réis: os registros c 
HOLus dr•ste artigo, c do antecedente serão rcitos gratui tmnc ntc. 

J\rL. 20. Nenhum naYio mercanLl1, nacional ou csLra Mgciro, ele
pois de cnlrar o sol, ou antes de nascer, poderá sahir dll JlOrLo. 

C.~l'lT l! LO I 11 . 

Dr:1s cw coura c!otH'Os, 

A J' l. n . . \ Gapitauia do Porto coadjul'a rlt o que pelas Il.eparli
çües da Saadc c da Alfaudcga estiver· determinado a respeito dos 
uncoradou ros de quar1·ntcna, l'ro1nqu ia, carga, c descarga; c qu ando 
ulgumus du · disposi<}')Cs n•; pccLi1 as lhe parr r;ão inconvcuicut •s, 
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ou culcmlu que outras se IJ Ollcm dar mais ronformrs aos interes
ses publicos c parLi cularcs , o proporá cspccialmcutc ao Go\'crno 
tra (;orle, c uos Presiclculcs nas Proviu cias , pu ra se Llclihcrar. 

AI'L . ~'2. J'u ,;,l.lcru conl"urmc o uso c fôr mais convcnicutc a 
Cnp itania do Porto proporit ao Govcmo o lugar mais propt·io 
Jl:lru aucoraLlouros du quarente na, ll da franquia, ca rga c descarga, 
scudo os dous ultimas an co radouros subt.livididos l>ara navios, que 
Lcnhüo de carregar ou descarregar gcucros de fac il eombuslã.o, c 
para embarca ções !lc eabotagctn , cuja carga uilo fUI" sujeita á di
reitos da AlfauLl cgu. Tautbcnt coufonu c o uso c fór mais con
Ycni cntt· , designará anc•oradouros pa ra os navios que tcnhão de 
fuiJr icar, e pa ra aquelles que oilo tcuhão des tinos. As cabrcas, barcaças, 
:11"1nazcns navacs, c cml.larcaç.ücs do tndlco do fJ Orto, amarrar-se-hão 
nos luga res, c pela ró rma que fU r ind icada pela mesma Capit;llli<J. 

Art. 23 . Os m1 1·ios de guerra nacionaes c estrangeiros, aocoraráü 
onde mais co nv ier, fúra dos aucoradoLtros dcs liuados para os nu
vios mcrcuntes, nos portos em que para isso tiverem contmodidude : 
c n ~quc ll t;s em que a nüo houver tomarúü lugar uo uneor·adouro 
de lranqu w, c n flo poucrão sa!J ir do auco rudo uro pom fabricar , 
sem qu e primeiro tirem a polvo ra ; dcrend o <,s prilllciros l'azó l-o 
por ord em super ior, c os segundos requ isilul-o pela Autoridade 
que represente o seu Puiz, ao ~ liu!s tro c Secretari o de Estado dos 
i\cgo~i os Estrangei ros, que so licitará pct·missfio para o depos ito ao 
l\liuistro da Guernt , prcrcuiudo ao Lia Mari ulw des ta mudan<; a. Nas 
Prorinci<ts Laos rcqnis i ~Oc s serfio feitas aos rcspccti YOS Presi Li cutes. 
Os navios mercantes oaciouacs c es trangeiros praticarúo scntclhan
tcmcutl', quant.lo tiverem a n1 esma prec isão . 
. Art. 24 . Nenhum nuY b nte rcantc Llitcionnl on es trangei ro pode

ru passa r do ancoradouro de franqui a, trazendo polvora a IJordo, 
sc 1 ~ 1 a dcscan:c"ar, ou srja esta de carga, ou paru nso da prop ria 
de lesa : o Cap1 tãu ou ~J cs t rc rcqucrcr!t o t.IC ilOs ito dl'l la , nüo po
dcudo ton >ar a rc~cber a que sr, dcs ti ua r para seu uso, scn;Ju 
quando cs tircr o respec tivo II U\ iO outra vez no auuorudonro da 
fra uqu in , c na vcs pcra da parti ua. l' ud crü porém o Capitão elo 
Porto. pcnuitlir que se conscn •c na cmiJarcm;ilo aquclla pequena 
quanltúadc de polvoru, que ju l""a r precisa para signacs. 

Art .. 2ó . Todo o na rio de gu~rra ou mercan te, nuc ional ou c -
truugc rro , fará co núu zit· a sua JlOivora de carga ou de defesa, 
coi.Jct·ta com CJ_l ccrado, lcrant.lo a cmiJa tTa çilo de condn çilo al'\'o
rada ll llH\ bundc1ra encarnmla, c indo acompanhado de um Guarda, 
quan(lu lór mercante . 
. Ar r. 2G . Todo o u:tl' io mercante nacion al ou es trangei ro, que cs

t tv?r nos ancoradou ros de carga ou dcsc~trga, deverá tct· os páos Ll e 
huJan_-o na c g1ba dcutro; c nos Portos e1u que pela sua pequena 
capacidade cs til•c•· por isso amu1Tado a quntm cabos, terá além disso 
il rclrt_tuca dcutro, e as vergas desunH.tntilhaUcts; c só cnt vespcra 
de saluLl a para o an eo rud ouro de frm1quia, a fim de cnvcrgar pan
uo, podera ama oLi lhur rcrgas, o deita r fóra os páos menos o da 
g tba, que só o porá no aLl 'O rad onro de rmuquiu . O contra v cnlor 
scrú muli ado em quatro mil réis por cada vez c pcnlcrá o d ireito 
it iudcmuisaçilo no caso de lhe serem partidos' P•H" abalroamento. 

Art.. 27. Nenhum navio poderá dar, no a<"LO de am arrar-se, 
outra dtrcctão ús suas aucoras , que nilo seja a que esti ver a t.l op
tada pelo uso Llo porto. O contravcntor scril obrigado a ~ u sp~n
dcl-as, c _dar-lbcs csst~ liirecçJo, c quaudo _o u ~o faça scra 11 1sso 
conslraugtdo , c drpors n•u iLado em seis nn l ré1s . 

Ar L. 28 . Toúu o I lU \ i o nacioual Oll cstran >;ciro sc r;'t <!U rigado a lct· 
b.?ias, uns ancoras das suas uma1 racücs; uno podendo ~lluatTar es
pias a r stas huias. O t:O lllravcntot· 'ser;i oi.Jrigadu á t·cpara çào do 
damno, harcn t.l 'l-0, c a lém disso mult ado l 'll l sris mil r{·is. 
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Arl. '.10. Todos e quucsquer navios deveráõ nos dill"t:rcnlcs an
coradouros p1·cslar recíprocos muilios em o arlo de amarrar-se ou 
desama1-rar-se, como sej a recclilct· uma espia, arrear a amarra pot· 
algum incidente imprcvisLo, ele. 

Art. 30. E' prohibido u Lodo c q.ualqucr na'•io. úar tiros, ou S<d
va r, a núo eslat· o o an coradouro de franquia , c ncsLe mc~mo o 
nilo poúcrá fazer, lcva núo ~aco o Lira. Aquellc que transgredir scra 
sujeito á reparaçrro Ú{) damno, harendo-o, além de ser mullado 
em oito mil 1·éis. 

Art. 31. Nilo será pcnniLLido, dentro dos nncoradouros úe carga 
e descarga, conservar fugo a bordo, depoi~ do toque úe recolher. 
além da lanterna de que truta o art. 13J do Hegulamcnlo de 22 
de Junho de 1836, e de uma luz que poúcrá Ler em· l'aulcr na 
fechaún ua camura de cada navio. O conlruvcnto.r fi ca rá obrigaúo 
á repa1·a•:ilo úo damno que possa haver c sc:rlt multado em dez 
mil réis . 

Art. 3':! . Nenh um navio poderú snhir sobrecarregado, nem lcvat· 
rarga no convés qne cause pmigo. o· Capililo do l'octo o rcgula1·á 
r.om prudencia, vigiando com ai.Lcucno sob1·c Laes c ircumstuucias; 
e o Capililo ou Mes lt'C se conformará com o que elle determi nar. 

Art. a:!. Nenh um navio nlt'rca nla podcrú manrlat· os seus botes 
ou escuLcrcs, á bordo do navio que entrar ou sahir; poderão com
tudo enyiar suas lan chas para o rcboca t· ou ajudar a amarrar, 
uiio podendo porém estas uLracur ao poFLaló , c s6 sim umaiT!Il"· 
s~ pela popa cmquanlo seu se rviço nflo fut· ne6cssul"io .. 

ArL. 3:!. Nenhum uavio mercante poderá tct' ;~manadas suas cm
burcaçücs miudus, scniio nos porta lós nos ancoradouros de carga 
c desca rga ;. no de franquia lhe será pcrmitlido ter a lancha pelil 
pôpa. O contrnvcnlor será multado em quatro mil réis. 

Art. 35. Nenhum navio mercante podet·á Ler as suas embarca~ 
~;ües miudus fóra do navio depois do tiro de reGo lher, salv.o por 
algum motivo exLruo rdinal'io, que justificará. O contraveuLor scrú 
mnltauo em (]nutro mil réis . 

Art. 3G. Os barcos do Lraüco elo Porto, empregados nas cargas c 
úcscargas, nu o poúerão can·egar gcucros senuo até a linha .. d'agna 
11ue lhe es tiver marcada, c estando estanques. Toúo aqut• llc Ar
raes que o contra1:io oi.Jrar, será pu.nidu- com um até úcz dias 
ile prisão. 

Art. 37. SómcnLc aos escalercs da Alfündega., Capitania do Porto, 
ou 1\egisLI'O, será uermiLtido aud;ll' pelos ancoradouros úe carga c 
descarga, depois do Lira de recolher, em ronúas ou eo1 algum 
outro se1·v ico . Qualquer boLe ou csca lct· que fllr cnconlrudo, a nilo 
ser de navio' de guerra, se rú apprchcud ido, e multado o rcspecliyo 
navio ou dono em dez mil r~ i s, além elas em que incorrer con
forme os Regulamentos das Hepartiç.ües Fiscac~ . 

Art. 38. r< inguem poucrú rocegaJ·, nos di{fl)rentcs ancoradouro~, 
ancoras perdidas sem liccnçn do Capitllo do Porto, c este a nii•~ 
pcrmitLirá senão por ctninzc dias;- dcvcnú'o depois a ancora, no 
caso de arhada, ~er ap1·esentada para se examinar se pertence 
on não ao que a achou , c no caso negu liYo, fi ca r para uso ti a 
Capitania ou do Arsenal, indemnhando-se a despeza que se hou
,·cr feito rom esse trai.Jalho. 

Art. 39. E' prohibido nos ancorarlouros apresenua r-sc individuo, 
algum nú de dia, por qnalqum· motivo que seja; c andarem in 
dcceutes os qnc se emprrgarcm nas embarcações do Lrufi co do 
porto. Os conu·ayenLores ücaráa sujei tos á lll"isno pot· tres rlins, c 
ao recrutamento sen do nationaes. Hav~ndo ferim ento, o n cousti
tuinuo a acç1ío deshonesLa drli cto policial, serão os indiyiduos pre
sos, c rcmctti!los á Au toridad e criminal de terra. 
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CM?l'TULO !Y. 

IJJos Ancoradouros dos ?lavios em fabrico , t!elhos, e sem destino. 

Art-. 40 . Todo o proprietario, cuja embarcação estiYer com agua 
~berta, c que por -seu descuido fót• á pique, será obrigado a ti
rnl-a do fundo, c -a ·encalhai-a, ou para -a desmanchar, ou pn·ra 
l'Cparal-a . 

.Art. 41. No caso do artigo antecedente, se dentro de quinze 
dias, depois da intimação feita ao proprietario, ·ou seu legitimo re
presentante no lugar, elle nüo tirar do fundo a embarcação que 
havia ido á pique, importará isso o abandono della, e neste caso 
ficará á cargo da Capitania o trabalho e proveito ; podendo oCa
pitllo do Porto fazer arrematar o •dcsma1;1cbo, on tornai-o a seu 
·cargo .. Em •todo o caso não será o prO[ll'ÍCtal'io isento de unla 
multa, que cubr.a as dcspezas, no cuso de dcücit. 

Art. 42 . Quando um proprietario pretender dcsmancb·ar qual
quer cmbarcaçi!o, deverá requerêl -o a•J Ca(Jilão do Porto, para 
este lhe marcar o lugar. O mesmo Capi_tão do Porto fará então 
lavrar um termo pelo qual aqncllc proprietario se obrigue, dentro 
de um pro:t.o razoavel, a fa7.Cr ·o ·desmancho, sem deixar objecto 
algu m, que possa contribuir para ruiua do Porto. 

At·t. ~3. E' _prohibido aos Mestres cncarrcgnrlos dos fabricos dos 
navios acender fogo em suas lanchas para derreter breo, pixe, etc. , 
a ncro as terem distante dellcs, c de quaesquer outras cmbarca
çOes, .<J comprimento de uma amarra pelo menos. Os contrm·eu
Lorcs scri\o multados em dez mil reis. 

Art . 44. E' igualmente -prohibido nos ancorailonros dos navios 
em fabrico, e dos sem destino , andarem os pescadores de noite 
pescando com fachos acesos: devendo ser multados os co ntr·avcn
torcs am quatro mil r6is. 

Ci\PlTULO I'·• 

nos socco rTos e1n oocasicto de ·hwendio, e perigo navaL. 

Art. 45. Toda a vez que se incendiar qualquer cmbarcaçao de 
guerra , ou mercante, as que estiverem proximas da incendiada 
tratur.áü l·ogo de se afastar <lclla; c as que csti l'crem em posiçi!o 
favoravel, deixando a bordo a gente neccssaria para guarda c 
segurança das mesmas, . presLaráO logo todo o auxilio, que lhes f<lr 
possivel. Os Capitães ou .Mestres, apenas observarem o signal de 
incendio, ou ouvirem no mar, estando em terra, recolher-se-Mo 
immediatamentc a seus bordos, onde permancccráü até reconhecer
se ter cessado o incendio. O navio que primeiro observar o in
ccndio, tendo po\vora a bordo, fará signal com dous . tiros snc
cessiYos, c com o intervallo de trinta segundos; ou 1çará uma 
grande luz no peno! da mescna, scnrlo a lanterna forrada de filel c 
encarnado. 

Art . 46. O Capitão do Porto, ou seus subordinados, logo que 
chegarem a bordo tio nayio iuc.cnd:arlo, ao mesmo tempo q11c lhe 
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npplicarcm as !Jombas , cmpr~gar:íü lodos os mci<>S d1\ o lirar~m 
ll'cntrc os outros, para lugar onde nfio prejudique. No caso de 
wio havc•· prollnb~ l idadc de o sa!var, o lcvarúõ para alguma pra ia. 
ou corôa que cstl\'Cr mms proxunn; mas se a rapidez tio iuccn
dio não o permittir, c correr mesmo risco de se communicar a 
outros, em tacs circumstancias o mcttcráõ a pique. Acabatlo o 
inccotlio dcvcrú o Capitão do Porto mandar, sem perda de tempo, 
passar fundas ao nayio submm·gido, a fim tlc o pôr a nado. 

Art. 47. TodLs os navios de Lrcs mastros serão obrigatlos a ter 
oito L>aldcs de lona, páu ou so la alccados; c com scns fieis, c 
rlous machatlos sempre promptos. Os de rlous mustt·os terão me
tade; ~ob pena de multa nns c oull'OS em qtHILro mil •·éis. 

Art. ~8. Os Praticos, ou Capalazcs <lu gculc tlo tranco do Porto, 
aprc:;cntar-se-hão com suas lanchas guamccidas, (os qui} os tive
rem) no lugar do iuccndio, c se não forem prompl.os em acuuir, 
o Capitão do Porto os prenderá por tempo de lrcs a oito dias, 
ou os multnrú de 1lous a oito mil réis. 

A ri .. 49. Em occasião de tempor~l, logo que se obscnar alguma 
errrbm·cnçiío em pengo, ou coru s•gnal de pedir soccorro, torJos os 
Praticos c Capatazes, segnnrlo o detalhe que n respeito se homor 
feito, iriío á Capitauin do Porto com suas lanchas clevid:uncntc 
csquipadas ; de dia, ao signal 1lc uma bandeira azul içada no 
mastro que deverá haYct· na Capitania; c de noite, ao signnl ele 
um tiro de peÇa, c um foguete ao mesmo tempo. A gcnl.c que 
fur man!lnda a soec(n'l'o se•·ú paga pelo tHtYio em perigo, assim como 
os alugucis de ancoms, nnoorotcs c ' ' irndorcs, que se lhe prestarem. 

Art. 50. O Capitão do Porto fará um tlctlllhc entre os navios 
nacionacs que cstivcr('m no Porto, a fim de qnc huja um diariamente 
cncarrrgado de ser o primeiro quem em occasião de incendio, ou de 
perigo de navio, faça csquipm· 11 sua lancha, regularmente guarnecida 
conforme a natureza tio socco1TO. O navio qnc que rstiYCl' de din , terá 
içada uma bamleira no tope de prfrtr. 

CAPITULO \'1. 

1Jos lastros elos Na v·ios . 

Art. 5 !. Logo que qnnlqucr cmbnrcação quir.er dcsearrrgnr, on 
receber lastro , ocverft requerer ao Capitão do Porto a devida permis
são, c este inúicnr·r. o lugar onde deva ser tirado, ou lançado. 

Art. b2 E' prohibirlo embarcar, ou desembarcar lastro dmantc a 
uoitc, c igualmente lançai-o ao mar no lugar do ancoradouro, c da 
mesma fórma a yarrcdura do porilo em occasiiio de limpeza; o oon
tr.wcntor no primeiro caso ser.1 sujeito a urna multa de cincocnta 
mil réis, c no segundo, alt:m da multa1 de cem mil n\is a um conLo 
tlc reis, será preso de um até trinta dms, oouformc a gravidade !lo 
caso. 

Art. 53 . Será pcrmittido a quacsq11Ct' cmharc.1çücs baldear cnLrc 
si os lastros, precedendo licença do Cnpituo do Porto, c tomando-se 
as cautelas, que cllc ordcnm·, para 11ilo cnhir no mar. 

ArL. ~". Se•·{, pcrmitLido iis cmbarcaçiiie: de cubotng('lll irem fóra 
dos uncor:ulouros r erchcr Insiro. 
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Do, Impaccão, c adm inislracão dos P/1aroes, Barca•· de sorco.n·o, 
• Dalisas, Boiás, e Barcas rle esca.vação. 

C.ll'l1'ULO \1:'1100, 

Art. 55. Ficará a car~o do Capitão do Porto a inspecçilo e adrni· 
nistraçilo dos Pharocs. Barras de soccorro, c de esraYaçao, faZl'IH.Io 
·conservar tudo em bom estado de sa tisfazer os seus fins, c infor
mando cireumstanciadameute uo Govcruo o que entender uecessario 
p:tra o seu melhoram en to, com indicu çfio das proYidencias, que se 
devem dar, c com o orçamento das despr.zns precisas. 

Art . 56 . Nos portos, ou rios, em que, 11ara SCf!lll'auça da tiavega
çilo, forem neccssarias boias, c !Jalisas, a Gapilania llo Pot·to as 
mandará co llocar, cmpreganllu na sua co nset·Yaçno a maior Yi gil.1ucia. 

Art. 57. Nos rios uaYegayeis a Yigilancia na conservação das boias 
c bulis·1s se t·á iucuml>iua pela Capitania do Porto a ~essoa idonca, 
que porcebcrú uma gratiCi'cação proporcional ao seu lrahallw, bem 
como lho rnarca rú quacs as suas ollrigaç.úcs . 

Art. 58. Todo aquelle que desLrnir lJuias, ou halisas ser!\ preso de 
1:1m a cinco di.1s, multado de vinte a trinta mil reis, u constraugldo 
a n•paraç.llo uo damno. 

TITULO lY. 

Pa Matricula da gente do mar, e das tripolaçõcs emprega·da.s na 
mtvcgação, c trafico do porto, c eLas costas c praticagem destas. 

CAl'l'fULO h 

Da Matricula das tripolações das emuarcaçõcs de coberta. 

At·L. 59·. Fica instaurada ua Hep :ll'Lição da nrarinha a matricula. 
flas tripolaçücs das embat:caçües n~cionaes de col!crla, cm prcg;tdas 
na navegação de gt·andcs 1'105, e lagoa'S, de pequena c grande cabota
gem, c li c longo curso: sigoacs do individuo, c do <tjuste da so.lli<tda, 
que cllc f()r gauhat· dumntc a viagem tia cmbat·caçuo . 

Art. 60. 'rodas as r ezes que qualquer embarcação nacional lle 
cobcf·ta se destinar á nnvogaçllo ueclaruda no arLigo antecedenLe, 
dnvcrá o CapiWo ou Mcs tt·c diri gir -se á Capitania do Porto com sun 
tripo lação, para ahi faze r a decla•·açno do LraLo c do ajuste das solda
das de cada um dos indiridaos dumuto n sua futura Yiagcm. (> 
sccrcLario da Capitania do Porto passará cnti!o a la H ar u m term o, 
em qu e se declarem quaesqucr condiçõrs que hourerem sido feitas 
cuLI'C o Capitilu Olt ~l cstrc , e. u respectiru tripolação, hem como a 

{~ 



-- ~6-

soidau" ajustada ; lançando igualmente o nome de cada individuo, 
seus signaes, naturalidade, ele. Este termo será assignado pelo Ca
pitllo do Porto, Secretario, e o respectivo Capitão ou Mestre. 

Concluído isto o SeereLario ext,·ahü'á o rol de equipagem ou matri. 
cuia, organisado em fórma de mappa nominal, lançando ne~l e em 
resumo, como obsenação, as condi\;Oes do trato, etc. , e assignando 
conjunctamente com o CupiMo do Perto, o entregará ao Cnpit.no 011 
MestrP.. 

ArL 61. Nenhum Capitilo eu Mestre, depois de matricnlado qual. 
ttner individufJ de sua tripolaçllo, pe-derá des(Jedi l-o sem conclui1· a 
'fingem a que se propoe, ~a lvo por~m pagando-lhe por inteiro a sol
dada, ou convencionando-se pllr <[\la lqueJ.' maneira. 

Art. 62. Nenhum individuo, da mesma fórma, poderá exonerar-se 
de seguir na respe{)tiva cmbarcaçno, depois de. estar nella matl'iculado ; 
e Capitão ou Mestre neste caso poderá coag1l-o em vu·tude do t1·ato, 
dirigindo-se .nos portos de lmperio ao· Capitão do Perto, a fim deste 
pt·ovidenciar; e nos cstrangeil·os aos Consoles do mesma lmpcrin. 
Todavia se o individuo que pretendei' desligar-se der outra pessoa 
rm seLt lugar, e nisso comier o Capitão ou Mestre, uno havera lugar 
o recurso indicado, devendo enll·etnnto fazer -se disso sabedu1· o Ca
pitão do Poito, 11 fim de mandar fazer a couveuienle nota na matl'icula. 

Art. 63 . Nenhum Capitno ou Mestre de embarcaçfio nacional ou 
es trangeira poderá admittir individuo algum em sua trípolaçno, sendo 
nacional sem bilhete do CaiJitão do Porto, em que most1·e estar o 
índividoo desembara~ado, quer do serviço do Estade, quer de engaja
mento em outro navio; e sendo estrangeiro, sem um documento do 
Consul de sua I'r.specti,·a nação, em que declare estar desembaraçado, 
c tio mesmo Capilllo do Porto, por onde conste não ter rngnjameotg 
em navio brasilei ro. 

CAl'l'rULO TI, 

Du 111a·tl' icu l·ct de todas os ·incLi·viduos empt•egados na vida do mcw. 

Art. 61. Os indivíduos nacionaes empregados na vida do ma1•, tanto 
no trafico do porto, e pequenos l'ios, como na uavegaçfio dos grandes 
rios e lagóas, na pequena e grande cabotagem, na viagem de longo 
curso, e na pesca, serão matl'iculados na Capitania do Porto,., na 
fórma deste Hegulameuto. . 

Art. 6á. Da mesma fónna se matricularão os Calafates e Carpin~ 
teiros de embarcações, comprehcodidos no numero, que pa1·a cada 
porto des1guar o Cnpitao. 

Art. 66. No primeiro Domingo de cada mez todos os iodividuos da 
"l'ida do mar deverúõ apresentar-se na Capitania do Porto com suas 
matriculas á passar mostra, c o Cnpitilo do Porto porá em cada ma
tricula o- visto.-Os poscadorcs que nilo forem do dist1·icto do porto 
iruo ao quartel do l'espectivo Capataz, o qual do mesmo modo porá 
o-visto-nas. m~t~iculas; rcmetteudo depois á Capilani a um mappa 
nominal dos mdlVIduos que rompurccêvao, declarando os que faUárao, 
c qual o motivo. 

A1·t. 67. Os indivíduos empregados na oavegaçílo, que nílo estiverem 
no porto no dia de mflstra acima designado, irão no primeiro Do~ 
mingo, depois do dia da sua chegada. á Capitania do Porto em que se 
ncharem, apresentat·-se com suas matriculas para ·nellas o Cupitilo do 
res)lectivo Pvrto pô1· o-visto.- Se o ponto em que se acharem fOr 
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mutto distante 1la Capitania do Porto, apt•csenlar-oe-hão ao Ca pataz 
do lugar, o qual deverá pór o-visto-nas matriculas que lhe forem 
presentes, , 

Art. BB. Todos os indivíduos empregados na ''ida do mar scrllo 
. isentos da Guarda Nacional, e dos mais o nus civis. Serllll porém su
jeitos ao serviço naval da Marinha de Guerra, todas as vezes que fôr 
ncr.essario, c segundo suas circumstancias. 

Art. 69. Os que forem remissos em comparecer ás revistas de mos
tra, nos tempos e pela fórmu indicuda nos urtigos nnter.edeotes, serão 
punidos com prisRo correccionnlmente de um até oito dias , ou multa . 

C,\PITULO lllo 

Do ano lamcnto elas em.ba1·caçiies Tzacionaes. 

Art . 70. Todas as embarcações nncionnes construídas uo Imperio, 
on mandadas constntir fóra, ou compradas ao estrangeiro, serão nu
met·adas c arqueadas. Em cada Capitania se Cará rlellas um arrola
mento, lançando-se em livro proprio o nome do dono, o da embarca
çi!o, suas tlimensücs de boca, pontal, quilha limpa, sua mastreação 
comprimento de roda á roda, lugar onde construida, em que anuo, é 
finalmente o nome do M:estre que a construio, sendo ella nacional. 
Prevalecerá a arqueação feita pelas Repartições Fiscaes, e por cllas 
se fará a a'•crhaçno. 

Art. 71. Sempre que se comprar, ou Yender uma embarcação nos 
portos do lmperio, em ambos os casos os ti tu los do anterior proprietal'io 
seriío cn iregues á Capitania do Porto onde se realizar a compra, ou 
venda; e o Capitilo do Porto, fazendo-os archivar, mandará abrir assen
t amento á embarcnçso comprada qnér a cstrangeil·o, qnér a nacional, 
Jlo ndo-se a verba da venda no assentamento da que fór vendida ; no 
caso d~ pertencer a embarcação á Capitania da respectiva Provincia. 
Mas quando pertença ella á Capitania de outra Província, o Capitão 
do Porto daquella onde se verificar a compra ou venda, avisará officinl
mr.nte ao outro Capitão do Porto, a fim de procedet· este aos no,•os 
assentamentos, ou mandar (lÓr as n ccessarias verbas . 1 

Art. 72. Todos os Capitães do Porto das diversas Capitanias cnviaráti 
.annunlmente, até o dia quinze do mez de Janeiro, ao Inspector do 
At·se!lnl de Marinha da Côrte, mappas estatísticos de todas ns embarca
ções das ditrerentcs classes, bem como dos indivíduos uellas empre
gados, para de todos estes mappas mand ar elle orgaoisar os mappas 
geraes, qnc deYcrá dirigir á Secretaria de EsLndo dos Negocios da 
Ma rinila no principio de cada nnno. 

·CA!'lTüLO 1\ . 

»as cmliarcaçiíes. do. t;a{tco do po1·to, c nos ?'ios navcgavcis, e dos 
m d11aduos nas mesmas empregados. 

Art. 73. Pela Capitania do Porto serllo designados os lugares, 
<>ode devilo estaccionar as cmbarcacões do trafico do porto, e rio 
navegaveis: todas serão numrradas' c marcadas com uma letra do 
a lphabeto no cost.1do, e nas velas ( as que as tiverem ) para desig
nar a respectiva estacao. 
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:\r·t. 74. Pela GrpiLaHia <lo Porte ser:i feito um arrolamento de torl:rs 
r.stas embarcações, no qnal se especifiquem as corr~spondentes di
m~nsües, e se declare o nome do dono c sua morudia. 

Art. 75. Todos o indiyiduos cmpregGdos em tal serviço senio matri
cnln<los na Capitania do Porto, e divididos em secçües. Cada secção 
será composta dos indiyiduos que trabalharem em uma determinada 
Estação. 

i\r·t. 76 . Todas as embarcações empregadas no trafico d11 por·to c 
rios unvegaveis, a lém da matricula de que oa respect.iros indiv ídu os 
devcrllú andar mnnidós, não podrrfto em tal ser ri c.o empregar-se 
sem uma licença por csr.ripto dada pela Capitania do Porto, onde 
fi cará c! la registratla: estas licenças serão refor.r.adas no fim de 
cada um anuo, e n;io poderão ser transmissíveis; o que coou·avicr 
será multado de qua t1·o a dez mil réis, 

Art. 77. Cada scc<;i.lo terá um Capataz, e o numero de Sub-Capa
tazes, que, eonformc 11 labutaciio du J•esper.tiva l~sta çi.lo, forem nc
ces~sarius . Uns c outros seriío !lomeados pelo CupitJo do Porto, d'eotrc 
os indivíduos os mais capazes da mesma Estaçiío. 

Art. 78. Cada Capataz r~spoodcrá pela policia de sua Estacao. 
lSiío poderá fazer castigos senão por pequenas falt~s, limitando-se. 
estrs ú limpeza da Estarüo. Nos ,dnlictos de pancadas, ferimentos, 
roubos, mortes, ele., lll'enu crá o rlelinquentc á ontem da autoridade 
polida! do lugar, l'azeotlo-o conduzir á presença desta com & com
petente parte. 

Art. 79. Cada Capataz poderá incumbir os seus sub-Capatazes 
clnquillo que julgar conveniente a bem da policia loca l, pal·tirular
mente em sua ausenciu. Detalhará dia ria ou semanalmente o nnmCI'O 
sumcicnle de inuiYiduos da sua secção, que deverú apresentar-se 
na Capitania do Porto por occa:;iilo de inceudio no mnr, ou em terra, 
ou quando houver navio em perigo. 

Art. 80. Havendo bombas de incendio no bait-ro <'la rc~pectiva 
sccçiío, o Capataz dcllu manclariÍ os inllivicluos detalhados, segundo 
o arLigo autecetlentc, para o lugar onde se acharem as bombas, 
a fim de trabalharem com ellas. 

Art. 81. No caso de se haver prestado auxilio e trabalho, o Ca
pataz l'm·á uma relação dos indivíduos qnc trabalhárão, cet·tificada 
pelo i\Iestre, Contramestre, ou Official de Cnlal'ate CJHe houYcr acom
punhaclo as bomba>, ou pelo encanrga•lo das mesmas. Taes in cli
viduos serão ~ratificauos pela Capittmia do Porto, em proporção do 
trab:r lho que houverem prestado , c em rclaçno ao jornal de um ser
vente . Qnando o nn,ilio fOr de pel'igo de navio, scr11o pagos pelo 
r cspectil•o dono ou coosignatario, srgundo o uso do porto. 

J\ rt. 82 . Cada Capataz Yigiará por si e por scns sub-Capatazes, 
quc haj;1 a maior subordioirçao Dos seus su\Jaltcmos, que os passa
geiros Sl'jiio tratados com at.tençilo, nüo soiTt•ào prejuízos na mais 
pcqncna pnrt.c do seu tr·cm, fazendo mesmo que se lhe restituão 
quarsqucr objcrtos que por esquec imento tenh ilo deixado. Quando 
o dono de um objecto deixado não l'vr conhecido, ou nno se souber· 
d<: sua residencia, scr/1 u cou a a"bada dirigitlu á Capitania do Porto, 
para por esta serem feitos os competentes anouucios ; mas se dc
Jlois- de repetidos cllcs, não upparecm· n dono, será entregue ao .!ui lo 
,, qne pertence a arrecarlaçilo das cousas de que so nao se sabe o 
dono. 

Art. 8~. Os Cupata1.cs nos seus impedimentos seri.lo substituídos 
p~los sub-Capatazes conforme a ordem unmerica, que será scguudo o 
mrrrcirncnto intliYidual . 

Art. 8 '1. Os Capatazes usarftõ de, urna jaqueta azul, tendo na 
golln, ao alto de cada lado, um emblema de metul da configmaç;lo 
de dous remos eruwdos com urna uncora, como se vê nn flgurn 
junta . Os sub-Cnpllti\7.CS usará o da mesma jaqueta e emblcro:J, porém 
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s~.m ancora ; n1ío srnrlo •l'ora em dianlc arli'niLtidos mais quaesqncr 
outros usos que a respeito se tenhi1o introduzido nas í't·o,•irJcias . 

Art. g;;. O CapiLão do Po r· to poderá dcm ittir a qualquer Capt~taz 
ou sub-Cnpalaz, quando nllo cumpra seus der~rcs. 

CAPITULO V . 

Dos Pescadores. 

Art. SG. Todos os Pescatlorcs scrllo diridiclos em ,]istriclos; cada 
districto scr·á composto dos inrlividnos empregados na pesca interior 
e exterior, que r es idirem em bairro ou lugarejo ua Cidade, Villa, 
ou Costa. 

Art. 87. Cada di stricto terá um Capataz que in spcccióoc os de
mais Pescadores, bem conto os sub-Capatazes que forem precisos 
para o co<tdjuvarcm: uns e outros scrilo da escolha c nomeação 
do Capiliio do Porto da rcspectil'a Proriocia. 

Art. SS. Todas ns disposições, quanto a deveres c in cumbcn ci~s 
de Capatnzr.s c sub-Ca1Jata7.es das Estnçues de embarque, matricula 
dos indivi!lnos, arrolamento, numeração c mnrcacão com letras no 
costado, e velas elas emba t·cações, scrao ap plicuveis aos Pescadores. 

Art. ~9- O Capit3o !lo Porto irá ou mandará fazer, na primeira 
vez, por pess~a JlOr cll c cnmmissionarl n, o arrolamento e matricula. 
O.n~~do_ dcpo1s houYerem. de se mutricnlar qna csquct indivíduos, se 
dll'lgtrao estes ao respccttYO Capataz, o qual procedendo na fórma 
ordenada, enviará depois uma rclaçüo nominal dos inuividu os ma
tricu lados c um mappa das embarcações que ncc rrscercru nu Capitão 
do Porto ; c este, mandando pt·occ!ler aos com pct.cntcs assentamentos, 
reruettcrá no mesmo Capataz us n·spccLivas ccrtidues de matriculas, 
para estes os entregar u cada individuo . 

Art. 90. Os Capatazes c sub-Capatatcs nsaráü lambem de uma 
farlleta azul, tendo na gola um emblema annlogo de dous anzocs 
cruzando-se, com a dill'ereuça que os Capatazes lerão de rnats uma 
ancora neste emblema. 

CAPll'ULO YI. 

Da Prat·icagent. 

Art. 91. Nas l'roviucias em que seus portos a navegação necessitar 
de Praticas de barras, ancoradouros, rios , lagôas e cestas, cada Ca
pitania organisurá nm regulamento, em que se marque o num ero 
tle Pralicos, que dcl'c haver, halJilitaçües que devem ter, e su.1s 
obrigaçOes; deveres dos Capitães c Mcs tt·cs pam com estes, Tabella 
do quanto devem receber pe la praticagem, c penas a que ficão su-
j eiLos uns e ouLros. . 

Art. 92. No mesmo regulamento se mnrcarft a fórma por (Jue 
devem ser feitos os exames para se ohler o diploma de Pratico, 
<1ue será passado pelo Capitfio do Porto; bem como que ha,crá 
111n cofre, para nelle se depositarem todas as quantias de pr~ti
cagcm, de entrarias c sn hidas, e de m oviment o nos ancoradouros, 
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para s••r sua lololi<ladc dividida proporcionalmente pelo Pratico- mÓI' 
e mais Praticas, confórrne fôr espedllcado no regulamento. 

Ar L 93. Drpois de organisado o Regulamento será remettido pelo 
Ca11itão do Po1·Lo ·á Secretaria de Estado dos Ncgocios da Marinha 
para 5er appro1·ado. 

TITULO Y. 

Dos prej1dzos ou damnos causador peLos navios entre si dentro do 
l'orto. 

CAl'lTUI.O l. 

Dos da.mnos causados por 11av ios velejados. 

Art. 9~ . Bordejando dous n.1vios dentro do porto, ou fóra, ainda 
entre pontas, o que fõr com amura por E. B. terá a preferencia 
em bordos -desl'ncontrados. Se neste caso o outro receber a varia , 
ou a causar, não só nao terá direito á indemoisaçao, mas pelo 
contrario será obrigado a iudemnisar qualquer damno que cause. 
Todavia, se o na1•io fõr nacional, e de guerra, terá sempre a pre
ferencin. 

Art. 95. Bordejando dous navins em bordos oppostos junto dn 
costa, banco ou qualquer outro perigo, o que vier na bordada 
para róra não será -constrangido a mudar de rumo. Qualquer damno 
quP este tiver por haver manobrado a fim de evitar o abalroamento, 
'OU mesmo por este ter tido lugar, será indemnisado pelo outro navio. 

Art. H6. Aprrsentando-se dous navios na costa em frente de um 
port.o, um paira ndo atravessado, outro ,-elrjado, SP. o primr.it·o fôr 
abalrnatlo pelo srgu ndo, será este obrigado á reparaçiío do damno . 
O abalronmeot.o porém será comprovado perante o Capitão do Porto, 
IJP. m como o serão todas as circumstnncias do facttJ , com audiencia 
do l:"pitão ou i\fcstrn do navio abalroaJor, precedendo a tudo a 
ncccssaria 1'rstoria pelos peritos . 

Art. 97. Apresentando-se dPus navivs a entrar em um porto de diOicil 
entrada, o navio mais desviado drvrrlt esperur que o mais pro~imo 
entre pl'imeiro. Se aqudle po 1· rnelhot· d" vela vier encontrar-se com 
este 0'11 ro, r f h·er lugar o abalroamento, será elle obrigado á repa
•·açno do damno. 

Art. 98 . Do mesmo modo ua sahida, o que estiver mais desviado 
deverá esperar que saia o que se achar mais proxirno á barra. 

Art. 9fl. Todo o navio que r.nLI·ar ou sahir deverá fra nquear a 
passagem ao que sahir ou entrar, vindo este com vento escasso. 

Art. 100 . Todo o navio que andando á espia, ou que no neto 
de se fazer á \'elu, ou que velejar!o causar damoo a outro navio 
fundendo, quét· no montante do seu casco, apparclho e nmarrnçno, 
quér em sua carga, será obrigado á iud~mnisaçil.o do damno . 

C.\PtTULO 11 • 

Dos damnos causados por navios fundeado s. 

Art. 101. Achando-se um navio em pouco fundo, e nilo podendo 
safar-se, o Capitão ou Mestre terá direito, em caso de perigo, de exigir 
que o navio proximo suspenda ou ponha a pique a &ua ancora pnr11 
lhe dut· passagem, uma vez que o navi-o ancorado esteja em circums
tancias de faz.cr semelhante manobra sem perigo proprio ; mas deve~á 
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aqaelle indemnisar a este a avaria que para lhe evitar o perigo tiver 
solfrido. 

Art. 102. Todo o navio fundeado, logo que delle se npproximar um 
outro velejado, deverá alar para seu portaló a lal!Cha ou bote que 
estivrr pela pôpa. Nao o fazrudo, nlio só uno terá direito á mdemui
saçno do damno, no caso de havei· o, mas pelo contrario será obrigaào 
á reparar no de qua lquer prejuízo, que por semelhãnte falta o velejado 
possa so J:rrcr. 

Art. 103. Todo o navio nnoorado é rcsponsavel pelo damno causado 
por falta de boias das ancoras de suas amarra(ões, salvo havendo-se 
perdido, porque arrebentassem os ariuques, e pruvan<lo•se não ter sido 
possi,•el pô 1·- ~f' outras. 

Art. 10-i. Todo o na1io <1ue rstiver mal collocado, ou mal amarrado, 
se1·á em am c outro caso re>ponsavel por qualquer damno qu~ causar 
áquelle com quem abalroar . 

CAPITULO I1I, 

Dos clamnos causados por occasião de temporal, ou ci1·cum~tcmcias 
extraordinarias. 

Art. 105. Toda vez que o navio garrar para cima de outro em 
occasiilo dr trrr poral, ou cxtraordinar ia força ele correu te, no caso de· 
ter sido pordesmido, ou por que suas anco ras não sejão proporciouaes 
ao mr smo navio, será obngado á reparnçi!o do damno. 

Art. 10G. Se um navio, nas mesmas d1·cumsLancias de tempnral, 
abvlroa1· outro em consrquencia de mn ter.ceiro o ter a isso impell ido 
serâ este terceiro obrigaria ú reparac3o do damno, no caso de se dareni 
as mesmas faltas dn artigo nutcccdr.nt.e . 

Art. 1(}7. Se porém se yerificarem os casos dos daus artigos aut.cce
dentes, tendo o navio lançado ao mar todas as suas ancoras, mas 
que apezar tlisso ou o navio garre ou lhe tenha faltado alguma an
cora, em tacs ca~s não haverá direito á 1·eparnçllo dll damoo. Todavia 
poderao h a ver circumstancias em que srja o mesmo damuo ratea do 
pelos dons. 

Art. 108. Toda a vez que um navio~ no neto d·e amarrm•-se ou des
amarrar-se, abalroar outro, porque um tcrt:ciro se ucgnssc a prestar os 
amilios r eciprocas, a que todos. os 11avios estão obrigados nos ancora
douros, nilo será elle constrangido ;í re.paraçao do damno, mas s1m 
aquelle que se tiver negado a esse auxilio. 

Art . 109. Todas as questões que se suscitarem nos casos destP Titulo, 
c do Titulo 11, a respeito de prcjuizos ou damnos causados prlos navios. 
entre si, deotm «;;o Porto, scrilo decididas symmnriameote pelo Capitao 
do Porto, com assistencia e parecer de arbitros; e desta dt•cisiio nao se 
dará rec.u1·so algum, q,naodo o va lor nãu e~ceder a cem mil réis. 

Art. 110. Quando o v.alor exceder á sobt·edita quantia, e alguma das. 
partes não quizer estar pela deeisãe, será o negocio levado a um Con
selho, que será composto na conformidade do art. 4.0 do Dccrett!l n.o 35S 
de H de Agosto de 1815 . 

TITI!JLO VI . 

Disposições g'-raes . 

Art. 111. Qualquer pa1·ticnlar que mandar construir embarcaçao de 
.coberta, apresentará o plano ao lnspector do Arsenal de Marinh~ nas 
Provincias onde os homcr ~ ou ao CapiU!o do Por. to , o qual por s1, on 
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mediante u ma Co tmni &~~o conyocuda ad hoc, ClU tuin vrú se cllc sut.isfaz 
as contl içües de, sc111 faltar á cupaciuudc pura a cnrgu, ter a ucocssaria 
cst.ubilidude, bom andamento, sumciente amura, c dimensões proprias 
segundo o trafi co a que c destinada . 

Art . 11 2 . Todos os navios mercantes nacionacs, alé m do distin ctivo 
particular do seu proprieta rio, terão o que fór proprio da Pro1·incia a 
que pcrtcoccrem: estes distinctivus serão dPsigoa dos pl' lu Scct.eta ri n 
<lc Estado dos Nego dos da l\larinl1a, o t'emott ld os os desenhos a todas 
as Capitanias dos ·Port.os, paru es tas pó rem cnr uso o que fôr da res · 
pcctiva ProYiucin, e terem conhecimento do r! as outras . 

Art. 113. Haverá um cofre para ncllc se rccollwrcm as mu!Las , fa
zendo-se carga destas em livro de rrccila; devendo cada Capitiio do 
Porto envia r, ate o rlia 15 rio mcz uc Jul ho de cada a rm o, authcnticas 
contas á Secretaria ·de Estado das Ncgocios da Ma rinha, depois dr. 
npp rovadas pelo Conselho, tun to da rece ita como da despeza do armo 
linanceii'O llnrlo. Scr·ilo clavicu larios do r_efe rido cofre o Cap iL úo uo 
Por to e secretario respectivo. . 

Art. 11 4. Em tod os os casos de contravenção das disposiçOes deste 
Rt•gulamcnto, a que ncllc não vai dcclaruua mult ,1 especia l, poucrá 
impór o Capitão do Porto de dons até quatro mil réis . 

Art. 115. O presente Regulamento será traduzido em Frauccz c 
Inglcz, c se lhe dará toda a publicidade. 

TlTULO Vll . 

Da (órma do processo. 

Art . 116. OuaoJo pot· qualquer mun eirn chrf,'n r 6 noticia do Cnpit:Io 
do Porto alguma coutravcncao da policia delle, fará esc rever pelo 
Secretario um termo bem especificado do facto, c su<w circumslaneias; 
c mandando chamar perante si o coutraveotor, a parte queixosa, se a 
houver, c as testcmuulws, se forem precisas, decidirá breve c summa
l·iamcntc, condem nnndo ou absolvcmlo o accusadu . 

Art.. 117 . Se o uccusado não comparecer, desobcdccen cl o á notifi · 
caç.no, uppa rcça ou não a parte queixosa, se a hOUI'Cr, procederá o 
CapiLfio do Porto á rc, •olia ; c sómcntc por impedimento, ou outro 
motivo nttcndivcl e justifi cado, poclm·ú ucfc•·i•· o st•guimcuto c ulti
mação do processo pura o dia seguinte. 

Art. 118. No caso em que, alé m da multa, seja o co ntravcntor 
ohl'igu do á indcmnisação, assim o dcciuirá o Capitão do Porto, e n esse 
mesmo dia, ou no seguinte, maudar·á proceder ao arbit1·a mcnto da 
indcmnisação, segundo u importaucia do daumo, c declarará o contra
vcntor obrigado a satisfaze!· a . 

Art. ll!J. Nos casos tlc damuos por abalroamculo uão procederá o 
Capitão do Porto para indcrn nisacilo sem qu eixa, ou requerim ento de 
parte; sa lvo se fôr da Armada Nacional o navi<J prejudicado. 

Art. 120. Dada a queixa do prcjnuicudo , ou sendo da Armadn Na
cional o na rio qu e tiver som·ido, irá o Capitilo do Porto, ucompauhado 
de peritos, a bordo do navio dumnificado; c ahi nu presença dos 
Capitães, ou 1\fcstrcs, c dos mais Officiaes !JUC se acharem das cml.rar
caçücs, dumnificada c damnificaut<' , lavt"utlo pelo Secrctal'io o Lermo 
especificado. do acontecimento, conforme as informações c dcclarac.ocs 
que colhrr, c ou l idas as pal'tes, decidir.i immcdi<llarr,eutc se tem luga r 
u iDdcmnis.açno, c rir andará proceder ao orbiLramenLo uclla. 

Art. 1~1. Em ambos os casos as uccisões derinilivn s do Capi tão do 
Pan o scriio il'l'evogurcis c CXCfJ llircis, quuu do ufio exceder o ~<dor u 



ecm mil reis; c pa1·u este fim .se cnviaráõ as Cama rãs Municipacs as 
pcrl.iuües das multas que a ellas pertencerem; ao Procurador dos Feitos 
da Fazenda as certidões daquellas que pertencerem ao cofre da Catii
tania; c se cntrcgaráõ ás portes interessadas. as tios julgamentos das 
indemuisaçües que lhes compeLirem; c Lauto as multas, como as iu
dernuisações, quando os condernnados as não paguem amigavelmente, 
serrro cobradas executivamente-pelos meios judiciaes . 

Art. 122. Quando o valor exceder a cem mil réis poderão as partes 
recorrer para o Conselho, apresentando -se dentl'O de cinco dias ao Se
cretario, que lhe tomará n declaração do recurso, e enviará logo o 
procrsso ao Ca~ itffo do Porto, o qua l immediatamente promoverá a 
organisução do con, elho, c designará o àia da sessão, que será notificado 
lis purlcs !)ara comparecerem. 

Art. 123. Perante o Conselho poderão as partes ap•·esentat suas 
allcgações por escripto no prnzo im prorogavel de vinte e quatro horas, 
que para isso se rá concedido a cada uma; e poderá o Conselho mandar 
proceder a novas vistorias c exames, se os julgar l)recisos; c á vista de 
tudo decidirá dcfinitiwllnunte como entender de jnsti1;a. 

Art. 124. 'l.'odo o processo, Lunto da primeira como da segunda 
instaucia, será formado por simples termos, que contenbfio um relatorio 
resumido, mas claro, do facto c suas circumslaucias, depoimento das 
testemunhas, pareceres dos arbitradores, c decisão do Capitão do Porto, 
Ou do Conselho, escriptos pelo Secretario, e assignados pelo Capitão do 
Porto ou Conselho, pelas partes, testemunhas, e arbitradores. 

Art. 125 . Na primeira c na segunda instaucia poderão as partes, 
nos actos')Hira que são chamadas ir acompanhadas de seus Advogados 
~ defensores, sendo porém um só por cada parte, c não se lhe admittindo 
allegações por escripto fóra do caso do artigo. 

Art. 126. _Os arbitradores e peritos que bão de proceder ás vistorias, 
exames e arbitramentos, serão sempre os Mestres dos Arsenacs; c onde. 
os não hourerern serão escolbitlos c approvacfos, com audiencia das· 
partes, d'cntrc os Calafatcs, Carpinteiros, e iodividuos empregados na 
vida de mar, inscriptos nas respectivas matriculas. 

Art. 127. De todos os papeis que se processarem c expedi rem pela 
Capitania do Porto, se pugaráõ os respectivos sellos, ou conformidade 
dos Regulamentos. 

'Ç!abella tlo.• cn•ol .. u•entog qt<e tlevc,.• pe>•cebe•• os ,§e.,••e· 
la••ios tltu VaJ•Uanitrs <lo& Po••tos. 

Da matricula de equipagem, por cada pc~oa ......... . ,. ... . . nosó 
Da matricula dos empregados na vida do mar, por cada pessoa. SJ6U 
Do arrolamento de uma embarcação de alto bordo . .... .. ..... 86·10 
Do dito de uma cmbarcacão menor....................... .. S320 
Por uma licença rlo qua lqÕer natureza . •............ . .... ,. .. fl310 
Por um termo qualquer em livro, ou fóra dellc, não sendo em 

processo .•..............•...••......... :. . . . . . . . . . . . . • . • H 50(') 
Por uma certidão . .. . - •••.. -- ........ .. , . ...•... - ...•... -. /1320 
Tendo mais de uma pa:.rina, por cada uma.. ... . . ............. HU~O 
Por uma averbação em livro .. -.-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aos o 

Do que pertence ao processo, o mesmo que compete aos Escriv1lcs 
do Jutlicial. 

Palacio do Rio «e Janeiro em 19 de Mnio de 1Sit6.- Jitttoniõ Fr·an· 
cisco da I>a!1:-a e llo{.(.anda CaDalcctnf'i de A~buquarqMe. 

'. 
• 
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Dec1•eto n.• 248:»- de 28 de SetemiJI'O ele tsrm. a qne 
se refei'C o:tn·t, 486 do Si ~.• · do Regulameuto, 

Permittindo, debaixo de certas condições, até o fim do anno de 18113 
ás embarcacões estratlgeims que concluzi1·em colonos ou mm·ca
clorias pam' po1·t.os elo lm7Jerio, o t1·ansporte de cereaes c outro.~ 
gener-os commestivcis, de mctchinas e utensil•ios 1Jrop1·ios para agTi
"~llll?'n., do porto da sua desca1·ga pant aqueUe em que tÍ'I}Cr ele 
receber carga, o dando otltl'as p1·ovidencias sobre a navegacão cos-
teir,, e Ílltct·ior do Imperio. • 

Usando da nntorisação concedida no art. 29 da Lei n O" 369 ele 1 s 
de SeLembro de 18~!'>, o art. 16 da Lei n.• !il'l de 28 de Outubra 
ele le48, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 O transporte das mercadorias estrangeiras, mencionadas nn 
tabella annexn ~oh n.0 1, despachadas para consumo, ou reexportadas 
na fórma da legislacão em vigor, será permittido de uns para outros 
portos do Imperio onde houvm· Alfaudcga: 

1.0 As embarcações estrangeiras que, tendo conduzido colonos ou 
mcrc,ldorias puru certo lugar depois ue obterem seu dcscrnlluraço, 
se destinarem a outro para reccbe1· carga pura fóra do lmperio. 

2. 0 As cmbarcaçocs cstraogeir·as que estiverem nas circumstanci~s 
dn segunda parte do art. 239 do Regulamento de 22 de Junho de 
1836, csLeja ou não toda ou parte da carga despachada parn con
sumo ou reexportação . 

Art. 2° A disposição do art. 1.• S\1. 0 , é extensiva no transporte: 
1.0 Dos generos c mcrcadol'ias de prodncçno ~u ruouufactura na

cional mencionadas uu tabcll a unncxa sob n .o 2. 
2. 0 Da bagagem de colonos, ou de quacsquer outros passageiros. 

seguindo na mesma embarcação que a conduzir, na fórma do arl. 
307 do Regulamento de 22 de Junho de 1836. 

Art. 3.• As disposições dos art.igos antecedentes não comprchcndem 
o trasportc das mercadorias c objectos de qualquer natureza pelos 
rios, lngôas c aguns interiores do Imperio, o qual só poderá ser cf
fcctuado em barcos uncionnes. 

Si Unico. Exceptullo-se: Lo, as embarcações de Estados lirnitrophes 
que tiverem Tratados e Convenções especiaes com o Imperio, nos 
termos e condições nelles estabelecidos; 2.o, toda c qualquer ou tn~ 
embarcncão estrangeira que se destinar a algum porto interior onde 
houver Alfandega, na fórma prescripta pelos Regulamentos em vigor; 
3. 0 as embarcações arribadas nos casos e coudiçoes estabelecidas pelo 
Cap. 18 do R<:,gulamcuto de 22 de Junho de 1836, e lnstrueçoes de 
~fi de Outubro de 1845. 

ArL 4. 0 Os Presidentes das Províncias, ouvidos os Iuspectorcs das 
respectivas Thesourarias de Fazenda, a participando logo ao Governo, 
poderno permittir a entrada de embarcações estrangeiras em portos 
interiores onde não houverem Alfandegas, mediante as cautelas e 
di I igencias fiscaes que julgarem neccssarias, nas circumstancias se
guintes: 

1.0 Para descarga das mercadorias designadas nas tabellas ju,nta~. 
estando despachadas pa?a consumo. 

::2.' Pal'a receber carga de generos e mercadorias de producçuo ou 
de man ufactura nacional para fóra do lmpcrio. 

3.0 Em casos extraordinarios, como de fpmc ou. peste, quando 
alguma povoaçno interior ne~ssite de pr-omptos soccorros . 
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Art. 5.• Em todos os casos do artigo antecedente, as embarcações
cstl·a ngei ras ficarúil sujeitas ás disposiçOos das Leis c l\egulameutos 
tiscucs, c seus donos ou c.ousignatarios obrigados a prestar fiança 
idonen pela importancia dos direitos de exportaçao ou consumo e 
que estejuo sujeitos os gencros e mercadorias que nella se trans
portarem . 

Art. 6. o As disposições penaes do Cap. 18 do Regulamento de 22 de 
Junho de 1836 srrilo applicaqas ás embarcações estrangeiras de qual
IIUOr naturczuou lotaçao, que com carga ou sem clla navegarem ou 

·forem cncoutradas em rios, lagôas, ou quuesqucr aguas interiores do 
Im perio, salvas todavia as disposiçoes dos arts. 3.• e L 0 do presente 
Decreto. 

Art . 7.• As disposições do art .• 1. 0 § 1. 0 e art. 2. 0 § 1. 0 !lo 
presente Decreto terão vigor unicamente ate o ultimo dia do anuo 
de 18G3. 

Angelo i\foniz da Sill'a Ferraz, do !\leu Conselho, Senador do Im 
JICrio, Presidente do Conselho de i\linistt·os, Ministro c Secretario de 
Estudo dos Negocias da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, assim o tenha entend ido e faça executar. !.'alado do 
Rio de Janeiro em vinte oito de Setembro de mil oitocentos ci u
coenLa e nove, Lrigesimo oita\'O da Iudcpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de SL\a Magcstade o Imperador. 

A-nado ,lJoniz da Sitva Ferra::. 

Doe1•eto Jl, o fi'>S3 -<le 2 rle A.briJ ele f S:>i:i, a que se re
fere o at•t. õ10 <lo Regulamento. 

Crêa 11ma .llesa de Rendas na ViUa de Anton·ina, da Província do 
Paranâ. 

Usando da autorisaçào concedida pelo art. /16 da Lei n .o 5H de 
28 de Outubro de 1818: Hei por bem, de conformidade com a Minha 
lmperial Rllsolução de 31 de Março ultimo, tomada ~obre consu lta 
da Secçilo de Fazenda do Conselho de Estudo, Decretar : 

Art. 1.° Fica crcada uma .l\lcsa de Rendas na Yilla de Antonina, 
da Provincia do Paraná. 

Art·. 2." Esta Rcpar~ição fica habilitada não só para o despacho. 
de importação dos productos nncionaes c es~rangeiros, que já tenhao 
pago os respectivos direitos, como ainda para o de exportação dos 
productos D<\_Cionacs para dentro ou fóra do lmperio. 

Art. 3.• A mesma Repartição poderá igualmente admittir a des
pacho os nal'ios cstmngeiros que vierem car<egados de sal, ou xarque, 
com tanto que Lues navios deem entrada na Alfandega de Parauaguá, 
fazendo visar pelo respectivo Iuspector os seus manifestos, e rece
bendo cada um dclles a seu bordo, um empregado da mesma Al
faudcg_a, que acompanhe o navio até a Villa de Autonma. _ 

Art. 4. • Os empregados da Mesa de Rendas ora c~ca?a vence~ fiO· 
a porcentagem que lhes arbitrar o Presidente da rrovmma resp~cltva 
em conformidade do art. fJ.o do 1\cgulamcuto de 30 de i\la10 de 
b&36. 



-36-

O Marquez de P:1ruuú, Conselheiro de Estado, Senador do lmpcrio, 
Presidente do Conselho de l\linisll•os, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocips da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesonro 
Nacional, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dous de Abril de mil oitocentos cincoenta c cinco, 
trigcsimo quarto da Indcpcndcncia c do Jmpcrio. 

Com a. Rubrica de Sua. .Magcstade o Imperador. 

Jlfclrque:;; de Pctraná. 

Dcm.·eto u. o 1922-•le ti! dt~ Abri! de 1l SI;", a que se 
refere o ~ut. l'i·JO do Regulamento. 

Con{e1·e novas attribtticões á Mesa de Rendas estabelecida no Porto 
de S. F ·rancisco, dtÍ 1'1·ovincia de Santa Catharina, para o des
JJacho de importação e expo1·t ação de generos nac•ionaes e es
tmngei!'OS. 

U~ando da autorisação concedida pelo art. 4.6 da Lei n .o 514 de 
23 de Outubro de 1848, Hei por bem Decretar: 

Art. 1. 0 A Mesa. de Rendas existente no Porto de S. Francisco, 
da Provincia de Santa Cutharina, fica babilitadu nilo só pam o des
pacho de importa1;ão dos productos nacionaes e estrangeiros que já 
tenhilo pago os respectivos dit·eitos, como ainda para o de exportação 
dos productos_ nacionaes para dentro ou fóra do Impcrio. 

Art. 2 . o A mesma Repartição poderú igualmente admittir a des
pacho os navios navios nacionacs e estrungeiros, que vierem carre
gados de sal, xarque c carvão de pedra, ou que se acharem com
prebendidos nas disposicões do § J. o do artigo uni co do Decreto 
n .0 537 de 15 de Maio d'e 1850 ; sendo descmpenhudas pelo Adminis
trador da dita Uesa as uttribu içõcs que o § 5. o do referido Decreto 
incumbe ao Inspeclor da A lfandega de Santa Catharina. 

Art. 3 . 0 Quando além dos gencros mencionados no artigo ante
cedente os navios transportarem ouLros generos e mercadorias es
trangeiras, serão estas primeiramente despachadas nu Alfandega da 
Cidade do Desterro, c scguirúõ depois com aquellas cujo despacho 
pó de ter lugar na Mesa. de Rendas de S. Fra.ucisco, recebendo 
cada navio a seu bordo um empregado da mesma Alfandega , que o 
ncompanhe até o Porto de S. Francisco. 

Art. 4.° Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Joilo Mauricio Wanderley, do l\leu Conselho, Senador do Imperio, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e }>resi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, ussim o tenha. eutendido 
e faça executar. Pulacio do Rio de Janeiro em 11 de Abril de mil 
oitocentos cincoenta e seLe, trigesimo sexto da !ndependcuciu o do 
lmperio. 

Com a Il.nbrica de Sua l'ringestadc o Impcraclor. 

João jJi'atfritio JYandarley. 



- 37 

Dcet•eto n. 0 'lO~~- de 11.8 1le Agosto de t.Sb9, a que se 
t•ei'm•e o at•t, l'i1l~ § !'l.t. (lo Uegulameuto. 

Atttorisa o Cavemo a conceder certas iscncões ás estmdas de {er·ro 
ent~·e as Cidades do Recife e OUnda em Pe1:nambuco; entre o Po1·to 
das Caixas e o Mtmicipio de Cantagal!o na ]>1·ovincia do Rio de 
Janeiro; entre esta Cllrte e a IJoa- P'·ista na T·ijuca; e a mesma 
CMtc e o Jwrd:im IJotanico. 

Hei por bem Sanceionar c Mandar que se execute a Resolução 
seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1.o fica concedido em beneficio do Estabelecimento da estrada 
uc ferro Provincial, entre a Cidade do Recife c Olinda, da qual é 
concessionario David William Bonwinan : 
~ 1.0 lsençijo dos direitos de importação durante o prazo marcado 

pa ra construcçílo da estrada, c por mais dez annos para os trilhos, 
locomotivas, carros, instrumentos, apparclhos, ferramentas, ferro em 
barra, ou de qualquer obra que se destine á crnpr·eza, carvão de 
pedra ou cokc, e quaesqum· outras matcrias que forem, boua fide, 
indispcosaveis para a coustrucção c trabalhos da referida estrada. 
~ 2.o Isenção uo fóro dos teneoos de Marinha, que a estrada 

tiver ue occupar. 
~ 3.o lscncão do recrutamento c do serviço actiro da Guarda Nacional 

aos empregados no serviço da estrada, nas mesmas condições, e com 
as limitações marcadas no contracto da estrada de feno do Recife 
à S. Francisco. 

Art. 2.0 Iguaes favores são concedidos ás estradas de ferro entre 
o Porto das Caixas e o 1\Iunicipio de Cantu~a llo nu Província do 
llio de Janeiro; entre esta Côrte c a Boa-VIsta da Tijuca; assim 
como entre a mesma Côrte e o Jardim Botanico. 

Art. 3.o Ficão revogadas todas as uisposiçües em contrario. 
Angelo 1\IIoniz da Silva Ferraz, do Illen Conselho, Presidente do 

Conselho de .Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e intcrinameute dos do Impcrio, assim o tenha ent~ndido, 
c faça executar. Palacio do Rio ele Janeiro, em dezoito de Agosto 
de mil oitocentos cincoenta e nove, trigcsimo oitayo da Indepcn
dencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua lVIagestadc o Imperador. 

Angelo Jltloni:s da S ·ilva FeiTa;:. 

Disposições da Lei 11. 0 2 4 3 de 30 de No,·embro de 184·1 
a que se t•cfeJ•cm os al'ts. b12 ~ 2i, c 674, § unieo 
do Regulamento. 

• 
Art. 26. llicilo isentos, desde já, do pagamento dos d ireitos de 

importação os canos c mais generos que vierem de fóra do Imperio 
para construcçlio dos novos aqueductos que a Companhia de Bebiribe 
tem de fazer para fornec.imcuto de agna pot.ayc! á Capital da Pro
víncia de Pernambuco. 



-38-

Art. 27. Silo, desde jú, isentas do imposto de 15 por cento &s 
Barcas de Vapor dcsl.inaúas para o serviço dus Companhias úe Na
vegação existentes no lilliJOrio, c autorisudas por lei, ainda que as 
ditas Barcas scjão construídas om Paiz Estmngci ro, e vcnhão para 
o Brasil com tripolação e bandeira esLrangeirn. Esta rlisposiçiio com
prebcndc a H:t~~ea ou Barcas de Vapo1· que a Compaul!ia do Rio Doce 
tem já mandado vir pura serviço da mesma Companhia. 

Decreto 11.0 2269 tle 2 tle Outubt•o tle f St>S a que se i'c• 
t'ct•Cnl os ,..-ts . 1'.>·12 ~ 21:D, õ2f n. 0 •J, e õ'.ll.·i, 1>42 e 544 
§ 7. 0 , c outl·os do Uc~palamento. 

Promn!ga o Trataclo ele Commercio e Navegação ent1·e o lmpcr·io do 
Brasil e ct llepublica Oriental do Umg•uty de 4 ele Sctcn.bro 
ele 1857. 

Tendo-se concluído e assignad& nesta Côrtc aos f!Uall·o dias do mcz 
do Setembro !lo anuo proximo passado, um Tratado de Commeroio 
c Navegação entre o Imperio c a Rcpublica Oriental do Uruguay, c 
achando-se este ucto mutuamente ratificado e trocadas as t·atificaçúes no 
úia vinte e Lres de Setembro ultimo; Hei por bem quo o dito Tt·atado 
seja observado e eumprido inteiramente como nelle se coutóm. 

O Visconde de Maranguape, do Meu Conselho, l\olinistro e Secretario 
de Estado dos Negocias Estrangeiros, assim o tenha entendido c ex
peça para esse Hm os despachos necessarios. Pulacio do Rio de Ja
neiro em dons de Outubro de mil oitocentos ciQ.coeuta e oito, trigcsimo 
setimo da Indepcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

V·isconcle de ,lfaranguape. 

Nós o Imperador Coustitncional c Defensor Perpetuo do Brasil, etc. 
Fazemos saber a todos os que u presente Carta de conllrmaç!lo, üppro
vnçilo c ratiHcaçllo virem que aos quatro dias do mez de Setcmbm 
de mil oitocentos cincoeuta c sete se couG!uio c assiguotl nesta Côrte 
do Rio de Janeiro enLt·eo Imperio c a Rcpublicu Oriental do Uruguay, 
JJelos respectivos Plcuipoteucinrios, que se acl!avão munidos dos com
petentes plenos poderes, um Tratado de Commcrcio c Navcgaçüo do 
thcor c fórma seguinte : 

Em Nome da StWtissima c Indivisível Trindade. 

Sua 1\fagestadc o Imperador do Brasil e o Presidente da Republica 
Oricntu l do Uruguay, reconhecendo que a posição gcogt·aphica de seus 
respectivos paizcs, a natureza c a cxtcosãtl de suas fronteiras, c o 
cu r:; o_ das a gnus que ucllus se encontra, c ntra vcssi\o ambos os Ler-. 
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riLorios cstallclccem na ~uralmcotc relações muito CS Jlee.iacs, as quacs 
cumpre' o.ejilo attendidas e regul;ulas por. cstipulaçoes tam.bem cs
]JCciacs, iJUtl ao passo QUC favorcção os .Interesses cconom icos e a 
prosperid~dc material dos dons paizes, ilg ~·J em bencvolam.entc seus 
habitantes c lhes fação comprcllcudcr praticamente a estreita depen
tl enoia cr~ que se encontrüo a paz , a riqueza c o b~m estar recí
procos comiérilo na rev isno do Tratado de Commcrcro c Navcgaçiío 
de 12 'cte Ou tubro de 185'1, c na comcniencia de um ensaio que possa 
fornecer os dados c infGrmações necessarias para nellcs as;entar um 
tratado definiLivo, qnc traga progressivamente a abo li ~ão dos direitos 
fiscacs c protcctorcs sobre os prodnctos naturaes o agnoolas dos dou5 
paizcs, c por fim a line troca, cnja ut.ilidadc rcciproc.a reconhecem 
em principio: 

Pam esse fim nomeárüo seus Plcn ipotenciari os, a saber : Sua Mn
gestadc o Imperador do Brasil ao 111m. c Exm. Sr . Paul i no José 
Soares de Souza , Visconde do Uruguoy, do Seu Conselho, c do de 
Esta do, Senado r do Tmpcrio, Offi cial da Imperial Ordem do Cruzeiro, 
Grão-Cruz da Imper ial Ordem Alistriaca da CorOu de Ferro, da Real 
Ordem Napolitana do S. Genaro, da Real Ordem de Dnnnebrog tlc 
Dinamarca, c da Heal Ordem Mi litar de Christo rl e Portugal , etc., etc. 

E o Presidente da Rcpnb li c.a 01· icntal do Uru gu ay ao Exm . Sr. Dr. 
Andrés lamas, Seu Enviado Exlraordi nn rio c JI.Jinistro Plenipoten
ciario em missüo especial junto de Sua Mages lado o Impewdor do 
Brasil, Grão-Cnu da Ordem de Christo do Brasil , Advogado dos Tri
bunaes da 1\epublica, Membro Hoaorario da ·Aca demia Hca l de l-lis· 
toria de Hespanha, do Instituto da Ordem dos Advogados Brasil eiros, 
dos Institu tos Historicos e Gcographicos de França, do Brasil, etc., etc. 

Os quaes, depois de Lerem apresentado os seus plr nos pode1•es, 
que foruo achados sumcicntes, conYiérão nos artigos seguiutcs : 

Art. 1.0 O gado em pé que pela f1·ontcirn fó r exporbado da Rc
pnblica Oriental do Urugnay para a ProYiucia do RIO Grande de S. 
J>edro do Sul, serú li vre de todo c qualquer direito de exporta ção por 
parte da di ta Rcpublica. E para que não entre em duvida a o~tcnsüo 
dessa concessão, declara-se que não será o mesmo gado snjeito a 
t.lircibo nlgum pelo f11cto de sall il' com aquelle desLino do departa
mento ou districto em que se achar. 

Art. 2.0 Nao poderá ser sujeita a direito algnm a introd·ucção dos 
gados que, para serem criados ou engordados, passao da Provín cia 
rio Rio· Grande de S. J>ed ro do Sul para o tcrritorio da Rcpublica 
Oriental do U1'uguay. Estes gados, bem como os que os 13rasileii'Os 
possuem no tcrritorio da 1\epublica, não podcrüo ser su jeitos a ne
nhuns outros diycitos, nem a mui?res do que ~qucll es 'que paguem 
os gados dos cidadãos da Repubhca, de maneira que, em matcria 
i:Je direitos sobre o gado em pé, haja, entre os ditos cidadãos da Re
pub)ica c os Brasilei ros, a mais perfeita igualdade. 

Art. a .o O xarquc c mais productos dq gudo de origem oriental, 
importados ua Província do 11io Gmndo do Su l, pela fronteira , serão · 
livres de todo o direito de exportação por parte da Republ ica. 

Art. 4.o Em compensação, serão livres do direito de consumo por 
pat'te do Brasil, e cqu_i parado~ aos nac.ionacs, o xa rque e mais pro
duetos do gado de ongem onental, declarados no annexo junto a 
este Tratado, importados na Provinc.ia <lc S. Ped ro do Rio Gra nde 
do Sul, pela sua fronte ira com a Republ ica, ou por mar directa
mcnte dos portos hal:1ililados da Repub lica para os do Brasil. 

Art. ó.0 Durante o presente Tratado, c ela data da sua e~ en\ção 
por dianbc, os productos uaturacs c agrícolas do Br·asil introduzidos 
directamente de seus portos nos orientaes, e os productos naturaes 
e agrícolas da Repub li ra iu~roduzidos directamrnte de seus portos 
habilitados nos do Brasil, gozaráu da seguinte redur,çüo nos direitos 
de consumo que pagão actualmente, os quaes nüo poderão ser aug-
rneotn<los. · 
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No primcim annn , qnc começ.ará a CO I'I'CI' Ja data du exccuciló 
deste Tratado, gozaráo de umu reducçüo tlc . . . . . . . . . . . . . 3 "'o 

No segundo de.................... . ..... .. . . .. . ... . . . . 4 °/
0 

~~ ~e~·~~[~o d~e.::::::::: : : :: :::: : : : ::::: ::::::::::: :::: ~ ~J: 
E assim por diante, diminuindo-se mais 1 °/o logo que comece 

novo anno por quantos possa yir a durar este '!'raLado. 
Art. G.o Se os direitos sobre productos sim ila res aos mencionados 

no artigo autcccnde, provenientes tlc outros paizcs , estiverem ou forem 
diminuídos de modo que paguem ou l'euhüo, a pagar menos elo que 
pagão uctualmente os de origem brasileira ou oriental, seruo os di
reitos assim diminuídos os que IJilo d e servir de base á redu cção de 
que trata o artigo antecedente, de modo que os productos dos dons 
paizes mencionados no mesmo artigo conservem sempre, durante u 
execução do presente Trutado, as vantagens com as quacs os quiz 
elle favorecer. 

Art. 7. o A duração obrigatoria do ]lresente Tratado será de qnatro 
anoos, contudos da datu da sua execução, e poderá dmar por mats 
tempo até que uma das partes contractantes denuncie a outru a sua 
terminação. Esta denuncia, a qual poderá ter lugar dentro daquellc 
prazo, será feita com uma anticipaçáo de seis mezes, findos os quacs, 
c estando vencido o prazo obrigatorio, cessará complctamcnLe o 
mesmo Tratado. 

Art. s.o Os respectivos Governos organisaráíí os regulamentos que 
parecerem mais etlicazcs para a verificaçüo da origem dos producto>, 
c para evitar que o commercio illiciLo se u tilisc das vantagens aqui 
concedidas, d.ondo-sc por es tes mesmos Regu lamentos uo Cunsulres
pectivu a intervenção uecessaria pura CJ,UC possa certificar, com co
nhccimeuto de causa, que o pruducto e ell'ectivamente do pai:t que 
o exporta . 

Art . !J.o As respectivas Repartiç.ões de um c outro paiz organisaráõ 
um quadro gemi c circu mstanciado do commerdo entre ambos com 
especificação do valor dos direitos abolidos, ou diminuídos por ' 'irtude 
deste Tratado, a fim de que possão esses dados servir de base para 
fixar no Tratado defin itivo os meios de estabelecer uma corivenicnt(} 
compensação, e a escala da diminuição de direitos até a sua total 
extincç!lo . 

Art. 10. As duas Alt.as Partes Contractantes reconhecem em prin
cipio a conveniencia da igualdade das tarifas, c a do estabelecimento 
de Alfandcgas commtms nas fronteiras para favorecer o cummerciQ 
ligitimo que cumpre pToteger contra a immorul e damnosa coucor
renciu do coutrubandu. 

Art. 11. Dependtmdo a applicaçilo deste principio de estudos to
pograpbicos e cconomicos, ambos os Governos proveráõ a que sejão 
cmprebcndidos e colligidos os exames e dados precisos para que fi
quem bem habilitadoti seus Plenipotenciarios, quando se tratar do 
Tratado definitivo. 

Art. 1'2. Enti•etanto, os dons Governos se cntandcrúõ amigavelmente 
para estabelecerem o concurso de seus respectiYos fisca.es para a re
pressao do contrabando. 

Art. 13. Fica reconhcciclu em principio a mutua convcoienciu para 
o commercio, n industrin c bcoevolas relações dos dous Paizcs, de 
abrir, por concessão do Brasil , a navegação da Lagôa Merim c do 
Jaguarão :í bandeira da Republica Oriental do Urnguay. 

Porém, dependendo n applicação deste principio de exames c es
tudos, aos quaes mandará o Governo Imperial proceder desde logo, 
será esta concessão materia de negociação ulteriot·, quando se tratar 
do Tratado definitivo. 

Art. 14. Entretanto, o Governo de Sua Mugestndc o Tmperaclot· 
do Brasi l se oU'erece espontanca111Ím te a dar todas as l'acilidaucs IJOS-



siveis ao commcrcio que se faz pela Lagóa Mirim c pelo Jaguarão, 
piirmittinrlo que os prodnetos que fazem o objecto do mesmo com
mercio possão ser embarcados directamentc nas embarcações que os 
devem conduzir por aqucllus agnas, sem estarem sujeitos por me
didas fi scacs a baldeações forçudas, navegando as ditas embarcações 
direc.tameute para seus destinos. 

Art. 15. As duas Altas Partes Contractantes reconhecem em prin
cipio a con veniencia de facilitar a communicação e o transporte das 
pessoas c eousas entre os dous Paizcs, e de dar-lhes a maior scgu
ranc.a possível. E reservando a estipulação dos meios praticos ne
cessa,·ius para preencher esse fim com a maior extensão e cfficacia 
possível para o Tratado definitivo, convém desde já na abolição de 
todo e qualquer imposto sobre o passaporte para o transito pelas 
fronteiras tencstrcs. 

Art. 16. Convém outrosim as Altas Partes Contractantcs em pôr-s.e 
desde jil de intelligeucia para que as autoridades c forças da fron
teira proccdão de commum accordo na perseguição dos dclinqucntcs 
cuntra as pessoas c propriedades. 

Art. 17. Reconhecendo-se a convcniencia de facilitar a execução 
elo art. 19 do Tratado <lc 12 de Outubro de 185 1, relativo ao re
cife elo Salto Grande do Uruguay, as duas Altas Partes Contractantcs 
convém desde já em addicionar ao dito artigo o seguinte: 

Sl1.0 No caso em que scjiio reconhecidos de impossível, ou de mui 
dispendiosa ex.ccução os meios indicados naquelle art. 19 para dis
truir ou evitar aquelle Salto, serão esses meios substituídos por um 
caminho terrestre que ligue entre si, c da maneira melhor possivcl, 
as partes nuvegavcis do rio, separadas por aquelle recife. 
~ 2. 0 A cxccu~IIo du obnt será entregue á companhia, ou parti

cuTat· que se propuzcr fazel-a com melhores condições. 
SI 3.0 Os Pleoipotenciarios negociadores do Tratado definitivo serão 

encarregados de aju star as bases c condições capitaes, mediante as 
quacs deverá a execução da obra ser oll'crccida á concorrcucia pu
blica. 

Art. 18. A Rcpublica Ol'icnlal do Uruguay convém em dar as 
maiores facilidadrs á navegação a vapor entre os portos do Brasil 
e os da Republica, c á n~vegaç3o a vapor de transito entre os portos 
do lmpcrio por meio do Rio da Prata e do Puraná. 

Art. 19. Estas facilidades scruo estipuladas permanente c minu 
l:iosamentc no Tratado dcfiniti'vo; entretanto, a Republica assegura 
ás linhas de vapores brasileiros todas as franquezas ou favores que 
tenha concedido ou houver de conceder a qualquer outra linha de 
navegação a Yapor. 

Art. 'lO . De conformidade com esta conccssUo declara-se que os 
vapores da Companh·ia 13rasilcira que naycgfio para l\Iontcvideo go-
zaráõ, desde já, dos seguintes favores: . 

§ 1. 0 Dos mesmos privilc;{ios de que gozllo os paquetes de S. 
:M. Britannica, e os tia linha s~ rda: 

SI 2. o Serão isentos os vapores da dita Companhia dos direitos 
de ancoragem, tonelagem, eHtradus de All'andcgas, e outras pagas 
de direitos impostos aos naYios mercantes . 

$ a.o Serão tambem isentos de direitos _pelo carvão importado 
umcamcnte para o seu coosumo, c os naviOS que trou~crem esse 
carvão serão isentos de direitos de tonelagem e guindagem, quan
do subirem em lastro. 

Sl1.o Para evitar a demora ua entrega das malas, o Governo per
nj.ittirá que os passa:;(eiros, dinheiros e mercadorias desembarquem 
dos vapores da Companhia logo depois da sua chegada, debaixo 
da fiscalisaçil.o dos empregados competentes, pelo modo c fórma 
prcscripta nas Leis c Regulamentos da Allandega. 

Art. 2!. Alem desses favores, r. ca garantida, desde já , por dez 
(; 
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manos nos drpositos de carvJo que se estabe lecerem em l\'IontcYidéo 
para o scniço das linhas de vapores brasileiros, a situaç!lo esta
belecida pela tarifa existente. 

Art. 22. Ambas as AILIJS Partes Cont1·actantes commetteráo nos 
Plenipotenciari os que devem negociar o Tratado defini tiro · n decla
l'açiío e o estabelecimento dos meios praLicos de pôr em execução 
o art. 7. o do Tratado de commercio e naYegu~üo de 12 de Ou
tubro de 1851, o qual adiante vai reproduzido orn testemunho da 
irnpurtancia que dão ambas as ditas Altas Pu1·tcs Contraetautes 
no facto de que fiquem fechadas, em uome de Deus, c peil> 
respeilo dev ido ás lJ ascs fuu dameutacs da sociedade humana, todas 
as frouteiras americanas ao cornmcrcio dos f'ructos das barbaras 
confiscações que reduzem ns famílias á miscria, e toruão heredi
tarios os odios da guerra c dissensões civis . 

Art. 7 . o elo 7'mtaclo ele Commercio e navegação ele l'l de Ou.tt•bro 
de 185 1. 

« neconh (lccndo que o confisco bcllico da prop!·i cdadc particulat• 
lVJ gnerra terres tre, ou por motivos políticos se oppõe á organi
saç~o e aos fins das sociedades civilisadas c chrisLüs, estando abo lid o 
o confisco pela Legislaçüo dos dous paizes, c sendo de direito per
feito de cada uma das Partes Coutmdantes uão pcrmitti•· no seu 
territorio, nem a seus Naci onacs, que dirccta ou indirectamentu 
contrariem os princípios c di sposições de suas Leis , obrigüo-sc cllas 
r cdprocamcntc a n il o admitLir em seus te rritorio~ o~ bens con
fiscados; a dcvolvêl-os a seu legitimo dono, c a prohihir a seus 
l'espcctivos cidadnos que trafiquem ou auxiliem o trafico ele tacs IJens. 

'' Os meios pra ticos de lcYür a ell'cito u disposiçao deste artigo 
para prova da propriedade confiscada, c entrega a seus le~itimos 
douos, serão estipulados em ajustes cspcciaes." 

Art. 23. O presente Tratado será ratificado, c as ratificações tro
cadas nesta Cldadc do Rio de Janeiro, dentro do menor tempo 
possível. 

Findos tres mczes, contados da (lata da troca das ratificações, 
começará a correr o prazo estabelecido no art. 7. o, c o mesmo, 
Tratado terá plena e:tccuçi!o. 

Em testemunho do que, nós abaixo ass ignados PlcniJJOteociarios 
1le S. M. ~ Imperador do Brasil c do Presidente da Republiru 
Oriental do Uruguay, em virtude de nossos respectivos Plenos Po
deres, assignúmos o presente Tt·atado com os nossos punhos, e 
lhe fizemos pór os nossos scllos. 

Feito nrstu Cidade do lHo de Janeiro nos quat1·o dias do mcz 
de Setembro do armo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil oi tocentos cineoenta e sete. 

(L. S. ) Visconde do Uruguay. 
(L. S.) Andrés Lamas. 
E sendo-nos presente o mesmo Tratado cujo lhcor fica acima 

in~crido, c bem visto, considerado c examinado por Nós tudo 0 
q)le nellc se contém, o approvurnos, ratificamos e oon[irmumos 
assim no todo como em cudu um de seus UJ'tigos e estipulaçocs 
c pela presente o damos por firme c valioso pura que po»sa pro~ 
duzlr os seus devidos clfeitos : Prornettendo em fé e Palavra Im
perial observai-o e cumpril-o inviolavclmentc c fazC:I-o cumprir 
e obscn•ar por qualqu er modo que possa ser. 

Ji:m testemunho e firmeza do quç, lizcmos lunar a prc~cntc 
C<~rta por Nós assignuda, passaria com o scllo grande das Armus 
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do Irnpcl'io, e rcfercn tl aúa pelo Nosso i\Iinistt·o c Secretario de 
E~ ta elo abaixo assignado . 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro aos ' 'intc dons dias do mez 
de Setembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrsto 
de mil oitocentos cincocuta c oito. 

(L. S. ) Padro, Imperador com Guarda. 

risconde ela Maro.nguapc. 

Dis1wsi\•~i.o do Decreto u . 0 23»'2 1!c li de 1Fc,·m•eil•o tlc 
t §159, a que se •·cfc~c o :nt. 62•i pau•aga•apho nnico 
tlo Uegulamcnto . 

Art. 2.° Ficão prohibidos na referida Alfandcga os despachos de 
reexportaçiio de mer cadorias para qualquer outro por to. 

Dcm•cto n. 0 3§U de S ele !\.gosto de IS•iG, a que se re
fcl'C o art. G3ú s 1.0 n. 0 4 do Rcguh~mcnto . 

Concede cLive rsos privilegias cís fabricas de tecidos de çzLgodâo 
neste Imperio. 

Hei por hem Sauccionar, c Mand ar que se cxecu te a seguinte 
Resol ução da Assernbléa Geral Legislativa: 

Art. 1.0 As pessoas, cujo numero o Governo determinar, empre
gadns no serviço das fabricas de tecidos de algodao no lmperio, 
silo isentas do r ecrutamento. 

Art. 2. 0 Todos os prodnctos d11s mesmas fabricas sfio isentos de 
direitos nos transportes de umas p.t ra outras t'roYiocia,; do lm
pcrio, e na exportação para paizcs estrangeiros . 

Art. 3. 0 As machioas, ou peças de machinas , cujo num ero c 
cpw lidadc o Governo determi nar, importadas para uso das ditas 
fabr icas, silo isentas de direitos de importaçuo. 

Art. 4. 0 Estes pril'ilcgios durat·áü por dez annos. 
Art. 5.o Ficr.o revogadas todas ns Leis em contrario . 
Joaquim Jllarcellioo de Bri to, do I\ícu Conselho, Ministro c Se

cretario de Estado dos Ncgocins do Impcrio, assim o tenha en
tend ido c fa ça execu tar. Palacio do Rio de Janeiro em oito de 
Agosto el e mil oitocentos quarenta c seis, yigcsimo quinto da Iu
depcncleucia c do Inwcrio. 

Com a Rubrica de Soa 1\Iagcstadc o Imperador. 

Joaquim bTarceUino ele Brito, 
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))lst>osiç\H'S <lo Decreto n.Q SOG <lc 2(; •lc ,Julho •lc 
1 Sta, ~~ gnc se t•cl'crc o na• I. fi •l8 § ·.R .o 1lo Ucgula• 
incuto. 

Arl. 28. Aos Corretores de navios compele: 
1. 0 A compra c venda de navios. 
2. 0 Os fretamentos, u cotn~'iio do seus preços c os carrc:-gamento9. 
3 . • A agencia dos seguros de nu1ios. 
4. 0 Senírrm de interpretes dos Capitães de nnYios perante ns 

Autoridades. 
5. o A traduccilo dos manifestos e documentos, que os Cnpitãrs 

ou i\lcstrcs de "embarcações estrangeiras ti,·cr·cm de apresentar pnra 
despacho n us Alfan!lcgas. Esl11s Lraducçõcs, bem como os qnc 
forem fe:tas por interpretes nomeados pelo Tribunal do Commcr
cio, terno fé publu·a; sulvo ils portes intcressnllas o direito de 
impugnar a sua fulla de cxaclidão. (Cod . Comrnerc. art. 62.) 

Disposições do A.lvaa•á. •le 20 de Outnb1•o tle ·a St 2. :1 
que se a•cfea•ern os arts. 673 e GS-1 do Uegulalllento. 

~ lt.• Por todas ns compras c vendas de navios e embarcações 
de qualquer lolt>, á rcservu unicament,fl dns jangadus c barcos de 
pescuria, se pagará 5 por cento do preço dn compra, em t.odos os 
portos deste Estado do Brasil em que se effectuur o contt·acto, que 
l'Ó será valioso, constando na escriptura publica c rscriptos parLicu-
13 res, que só ·podem ter lugar nos casos determinados pas minhas 
Leis e Reaes Disposições, que foi paga a me;a siza arima referida, 
que sou servido cstnbelecer, rerluzindo n esta taxa o que se paga 
em Portug;JI, segundo o S) 9. 0 do H~gi mcnto do Paço tia Ma<.leira 
c. o Alvará de 16 de s~ternbro de 1774; e todos os que o 
contrario fizerem, c os Tabellines que lançat·cm us escripturas, in
correráõ ons penas impostas pela L~i do Reino, e pelo Al\'ará de 
3 de Junho de 180!1 

DisposiçÕe!! do Alvará. •le 3 •le Junho de 1809 n que 
se refex•e o art. 6.,3 do lle~nlamento. 

~ o.• Na mesma pena de nullidade incorrcráeí as ''endas dos es
nal'os ladinos que se fizerem sem o pagamento da meia siza, e 
serao além disto multados os vendedores c compradores em igual 
parte na perda do valor do cscrai'O, sendo a metade para o 
denunciante, se o honver, e a outra, ou toda, não o havendo, 
~ara a Minha Real fa~enda. E nlém de admittirem os Juizes-
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das sizas <' os Ouridores das Comarcas rlrnnncias das l'enrlas que 
assim se fizerem sem o pagamento da siza, ou com diminniçllo do 
vel'rladeiro preço, perguntarúü nas devassas geraes e nas de cor
reiçao de cada um uruJo por este artigo. E isto se rntendr.rá nas 
l'cn rlll6 que forem feitas da data deste Alvar;\ em diante, admil
tinrlo-sc as provas legaes dos que se quizcrcm escusar com esta 
defesa, c de!'idindo os .Juizes das sizas com assistencia do Procu
rador da Fazenda respectivo, c podendo a< partes interpôr o com
petente recurso nrsta Côrte c Província do Rio de Janeiro pnra 
o Conselho de Minha Real Fazenda, c nos mais lugares para a 
Hclacno do distrir.to. E nesta mesma pena incorreráõ os que fi
zerem vendas de bens de raiz, ou os arrendarem sem o pagamen · 
to da siza ou com a diminuiçno rio prrço , guardando-se c pra
ticando-se em tudo as me; mas disposições acima decretadas. 

Tabella elos emolumentos, que se de\·em pe:•eebea· na Se
c••ct:u•kt ele Est:uln elos Negoeins ela l?azcncl:\ na enn- · 
fut·mid:ulc <lo ncc•·eto u.• 3 •18 de ·19 de J\.bl'il ele i S ••4, 
:u•ts. 682 c 6 8 3 do Uegnlamento. 

De nomeaciio pa·ra Em.prc{/o ou Cummiss ão, Concessito de Orde· 
• nciC!o, A1Josc11tnc!oria on G1·ati(i.caçãJ annual. 

Até lOOSOOO •••••••.• . • . • .• ••• • ••••• .•. ••• •••.• • • · .. • 
)) 21108000 .. .. . ..• . .•. ... . .•.. .. .. •• .. . . •.••. •.. . .• 
" 3008000 .. .... ....... .... ..... .... . ............. . 
)) '•00 ~000 ...... ...... ...... . .... ..... ... ......... . 

'' 500SOno [*I . •.•• . ••• • • . · • • · . • · • · · • · · • • · · • · • • · · · · · 1r.ünooo . .•..... . .•.. .. ... .. .. . ....•............ 
,, 1: oooaooo .. . ... ........................... .. ...... . 
>> I :5008000 .......... .......... ... ....... · .. • · ·• · · · · 
)) 2: oooaooo .....................•..•. .. ..... . .... . .. 
" a:ooosoon ... .................. .. . ....•...•....•.. . 

De 3:000$000 para cima ....... ... ... ...... .......... .. 
, feitio de Cartas ou Alrará .... . ................. .. . 
, ti tu los de arrendamento ou aforumentos de terrenos •• 
" Avisos ou Portarias a fuvor de partes (a) ... • .•.••..• 
" ditos com sah·a, ou segundas vias, metade do que se 

paga pelos originaes. 
" cada verba em Decreto, Carta, Alvará ou Portaria . • 
" licenca concedida temporariamente a Empregados com 

vencimeoto de ordenado ou gratificação em Lodo, 
ou em parte, por cada mez de licença : 

Sendo o vencimento unnual concedido de menos de 
l:O~OHOOO .................................... . .. 

59000 
105000 
158000 
2ogooo 
25Hnoo 
ROROOO 
3581100 
37$000 
408000 
458000 
508000 

6fl1100 
Gaooo 
4~000 

(•) Prevenia-se que escapou a clcclaraçiio de que os vencimentos ele 
1008000 a 5008000 Sito inclusive, e os ele 7508000 a 3:000HOOO silo e:üclusive, 
como se acha determinado na tnbella su.pra. Circular de 17cleDezem
bro ele 1860. 

(Do Atttor,} 

(a) Nilo se comprchenclem as Ordens que forem expedidas em con 
sequencia de recursos interpostos pelas partes; c as que tiverem por 
objecto o pagameuto de di vielas passivas do Esta elo; na conformidade 
da Ordem ele ~ de ~larço do 1851 . 



Senrlo' de 1,: 000 )~0 0 até '2: O~OS 100 e..;clusi v c ..... . . . 
D~ 2:0!lOSOOO paru Cl;na •• ••...•.••.• • • •• .• •• , ••• ••.• . 
" licCI IIja sem Ycnrimcnto por cu lia llli!Z . ............. . 

" qualquer outra lic:enca ou dispensa . • . .• ...•... .... • 
» ce r tidões por cada lauda ... .. . ..........•.. . . . ...•. 
» busca, por ca •la ;lnno .. .. .... . . .. . .............. .. 

(com tanto que não cxccdào de 4$000; c nüo dci'CIHio 
s.e coutar o anno em que rô r passada a ccrtid;1o, 
n em o da daLa do titulo de que fc\r cxtrahida a 
mc~ma certidão. ( Art . 4 1 da Lei de 4 de Outubro 
de 1331.) 

" r emllc;lio de Tença, Pr.n:-üo cu outro Ycocirnen lo de 
uma pai' a outra rolha ................ . . ..... . . . . 

" Passaporte ou Port3ria pa•·a viaja•·, (o m<•smo que cslli 
J1lürcarlo. pura a Secretaria de Estudo dos Nugoc ios 
l's tra n gen·os.) ..• .. . . . .... .• , .. . ... · · · · · · · . · .. . . . 

2 Jó0 0 
3HO OO 
1$()(, () 

GSOOQ 
JSOOO 
a2ou 

6.;400 

Rio de .Taneiro, 19 de ALJi ' de 1814.-Ma.noel .tHvcs Branco 

Dcca·cto 11. 0 2 ·1GS ela t.o ele lllaio de 118:SS, a que se 
refere o a••t. 68<0 ela Rcgula>nento. 

Approva o Regtt!amanto para o Tran~porte c!a E1nigrantas. 

Hei por bem Approvar· o Regulan1cnto para o Transporte de 'Emi
grantes, que com este ba ixa, ussignado pl'lo ~Iarqncz d<' 0\incln, Cot\
sclhciro li c l~s tarlo, Presidente do Coosclho rlc Jl.•lin istr·os, Minístro c 
Secretario de Esi.atlo dos Ncgocills do Impcri o. Palur.io do Rio de 
J,nflaim, eri'l o primci1·o de Maio de mil oitocentos ciocoenta c oito, 
trigesimo sctimo da lntl epcn dencia c do lmperio. 

Com a Ilub~ica de Sua JI.IagcsLadc o Imperado r . 

:liarque;:; de 0/útda. 

IIEG T I LA~!f.NTO AUl'OR!SADO !'ELO ART. 1:2 O,\ LEI N. 0 880 DF. 15 DE 
SETE:,mno DE 1855, PA!L\ O ~'ll ANSl'OllTE Dll EMIGI\ANTilS. 

CAPITULO l. 

R-elação entre o mmw1·o ele passa,rjci1·os e a tona!anem dos navios, 
c o espa9o conaac!-iclo a · cad,h passagcú·d. 

A•·t. 1.0 Nenhuma embarcação de emigrantes podo.r{L tmusportar 
para o l rnpcrio, ou. ·d'e um de sem portos para róra dellc, 011 a inda 
(]e um para outro porto do mesmo I mpcr·io , maior numero de pas
sageir os , in cluindo o Capitno c Lripola çao, do que nm por tonelada. 
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Sc rú considerada embarcncüo de emigrantes, n que conduzir quati'O 
ou mais pussagciros por ··ada \l10 toneladas, exccptuados os admit
tidos .i mesa ri o Capitilo. 

Art. '2. 0 0 :; passageiros serao nb1·igndos na cobrrta, ca1.1ara e tom
badilho, ou gaioLas; c uenhum dcllr:; occupará uma su prrficie mcuor 
de trinta p:dn1os quadrados, c o leito nüo terá menos de uo\e pal
mos de cornprido sobre dom c meio de I:JI'go. 

A altura <lu coberta, camara ou tombadilllo, uüo poderá ser menor 
de srte pu i11JOs. 

Nu supr.r!h:ic concedida a cada emigrante, JJ C!Ihoma caqsa sP.rá co l
lo eulla uléll'l dos ohjcctos ncccssarios u seu uso a hordo. A bagagem 
restante será accommodada no por~o, ou em outro lugar coberto. 

Art. 3." No calculo do artigo antccedcute, dons passageiros me
nores de oito annos, c maiores de um uuoo, sHào comput;:dos por 
um passageiro; os de um a uno c menos de idauc não serão cou
ta•1os. 

Art. 4.. 0 Nns viagens pela cos ta !lo Irnpcrio , em que o lermo méd io . 
nilo fór maior de trcs dias, o num ero de passageiros sera I'Cgulallo 
pela superficic lirrc c desembaraçada do comcz, coberta , camara c 
tombadilho, tocanuo a cada passageiro 25 pulmos tJnadrados de 
supcrücie. 

Art. ). 0 Na distribuição dos lugares uestinudos á accommudaçiio dos 
passageiros, se procederá de mauciru, que o; de um sexo ti<1ue 111 
scparuuos uos do outro sexo por furtes divisoes, que evitem qualquer 
communicaçiio. Os ca"acs, poróm podcrfio ser trausportadiJs em um 
IDCSIIIO Cl!lliU I'OtC. 

Art. G.° Fica prohibirlo aos navi os de emigrantes tmnsporlar [J111'U 
o lrnperio, loucos, idiotas, surdos, mudos, crgos c entrevados, se não 
formu acompanlwdos por parentes ou indiviúuos, que se mostrem 
em estado rlc prover a subsistcucia daqnellcs, c Ci'JC se compromcttflo 
a prestar-lhes os soccorros, de que carecerem. O Capit<io, que in
fringir as disposiçocs deste artigo, soll'rerá a multa uo dobro do preço 
da passagem. 

Art. 1.o O Capitão ou J\Icstre, que trouxer até 20 passageiros mais 
do que o determinado nos arts. 1.0 , ~-o c 4. 0 , su!TI·m·á por cada um 
a multa iguul uo importe da pu;sagcm; se Lransp01'Lar mais ue viulc 
a multa será do dobro do importe du mesma passagem. ' 

C.IPITCLO U, 

'Fit·eres e provisões. 

Art. s.o Será embarcada para os emigrantes, c bem acondicionada 
a qu~ntidad~ sulliciente, c de boa qualidaue, uc combustivl'l, agui 
c ma1s provisões de b~ca para vwgem. 

c ~~~a n~~oâ~e~n~c m?~t: :~:;~~o;, ~~~:?~~~~~ 11~era~~~ c:e~-~r:~~~~ad~~ção, 
Art. 9.0 Se por falta do abastecimento acima indi!'ado, a ruçílo 

dos passllgciros l'ór reduzida, pagurú o Commuudu1,1 Lc, por cudu pus
sa~eiro, e dia em que tiver tido luga r u rcd urçno, JflOOO. 

Art. 10. A ração dos emigrantes será pelo menos a que compete 
a lll11 mu\'inheiro do porto, d'onde subir a cmb!lrQação de emigran
tes cruc os transportar. 



CAI'J1'ULO 111. 

Arranjos intentas da embarcc;ção . 

.Art. 11. As embarcações, que trouxerem mais de cincoenta pns
sa!l.eiros, tcrilo : 

Si 1.• As vigias, escotilhas c ventiladores de lona ncccssarios, para 
renovar c purificar o ar da coberta e camara. 

SI 2.• Tantas cozinhas, quantos duzentos emigrantes se acharem 
a bordo, sendo uma pelo menos collocnda na coberta. 

As dimensões nüo serão menores de b,5 palmo de comprimento 
c tres palmos de largo. 

§ 3.• Uma enfe1·ma1·ia separada dos dormitorios dos passageiros, e 
coin capacidade suffioientc para conter J/2ã do numero dos pas
sageiros. 

§ 4.0 Latrinas seguras em numero sufliciente, nunca menor de 
uma para cad<1 cem passagcims sendo cobertas, c separadas as dcs
tmadas para os homens e mulheres. 

Art. 12. Em nenhuma cmbarcaçilo será admiLtido ter em cada co 
berta mais de duas ordens de leitos no sentido vertical, de sorte, 
que a cada passageiro corrcspouda um espaço pelo menos de ocm 
palmos cubicos. 

Os leitos devem ser solidamente firmados, e o inferior estará le
vantado do pavimento pelo menos um palmo, de modo que se 11ossa 
fazer com facilidade a limpeza do assoalho. . 

E' porém tolerado o uso de macas, quando delle nílo resultarem 
inconvenientes aos passugeiros. Quando se cmpregat·em as macas, 
se1·ao ellas arejadas no convcz, sempre que o tempo o permittil'. 

Art. 13. Se o numero de passageiros, calculado segundo a ·tone
lagem do navio na fórma do art. 1.0 deste R1•gulameoto, não com
binar com o que resu Har dos espaços destinados aos mesmos, con·· 
fprme. o art .. 2. 0 e o antecedente, prevalecerá o menor dos dous 
numeros. 

Art. 14. A infracção das disposiçOcs dos arts. 10 e 11 do presr.nte 
Regulamento será punida conforme a g•·avidade da fal~a, com a 
multa de cinco .po1· ce nto do. preço das passagens dos emigrantes, 
a que taes faltas se referirem, ou prejudicarem, ató o dobro do 
mesmo preço. 

CAPITULO IV. 

Medidas sanitarias 11 ele po!icia. 

Art. 15. As embarcações de emigrantes, que kansportarem de 3tl(l 
passageiros para cima, terão um Medico ou Giru rgião, e amlmlancia 
bem supprida de mcdicamcn~os, dcsiufectantcs c instrumentos cirur- . 
gicos. 

As que transportarem menos de 300 emigrantes terno a ambulancia 
e· desinfectantes com as declarações neces;;arias, para applicação dos 
medicamentos. 

Art. 16. O Capi~ão da taes embarcações será obrigado a fazer com 
que se mantenha a ordem, decencia c asseio entro os emigrantes c mais 
pessoas a bordo. 
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Para este fim deverá antes da pm·tida, c durante a ,·iagétD lnqnoar 
uffixar n bordo, c em lugar .bem Yi>iYel, as medidas c Regulamentos, 
que julgar conveuicute atloptar. 

Art. 17. Enlpregará a ma1or Yigilancia em preveiiir qualquer oirensa 
ao pudor, reprimindo com rigor a pratica de actos, q~c possão dar 
fundado motivo de queixa ao·s JiJai'idos, pais c tuto~cs . . 

Art. 18. O Capitão fará cousen'ar os luga rt's destinados para passa
geiros sempre limpos, thaudando-os baldear muitas , ·ezes. 

Quando O te1~1p0 nãO [JCrtllittir aos pàSS<tgçirqs SUbir ao CO ll~t>Z por 
ma1s de um dw, com suas roúpas de cama para serem a.rcjaljas, as 
fará desiufcctar cum o chlurureto de cal, ou outra substaocia dcsiofec-
tantc, tantas yczes, quantas fôr conveniente. · · · · 

Art . 19. A bordo ele verá haYcr os utensílios de cozinha e mesa em 
numero c qualidad e suflicicn tr.s para os passageiros, c o Capitão e 
obrigado a fazer distribuir por estes nas horas estabelecidas pelo Rc~u
lamcnto uo art. lb o comer já prep;:rado. Ficão prohibidos us utensilios 
de cob1 c para o scniço de cozi nha c mesa. 

Art. 20. Na coberta da cmbarraçl.lo não poderão ser transportados 
carne, 1, eixe, ou outros gcucros, que possiio produzir iufeccuo no ar. 

Art. 21. Nos portos, em que as cmbarcaçocs arribarem: serRo os 
Cupitacs obrigados u sustentar os passageiros, quer a bordo, Qlter em 
terra, quando pot· qualquer mot.i1 o liilo se posslio ('Onser\'ar emban:ados. 

Nestes portos, sempre que fõr neccssario, se far;í nol'a pro1·isúo de 
mantimentos, de agua e de cotllbustivcl, ~·~guiada pelo numero de 
passageiros, e durnçrw da 1 i agem uo porto do destino. 

CAPITULO V. 

Regras, a q1te estão sujeitas as embarcações sah·i~as elos P!rlos estmn
gei?·os, em qtle /ta 1·egtc!ame11tos sobre mwtos de emtgrantes . 

Art. 22. As disposic;ües dos Caps. t.o, 2. 0 e ~ . 0 sõmente sao appli
caveis ús emburcaç<ics de emigrantes que partirem d~ portos do Imperio, 
ou vierem de portos cstrangeit·os, em que não haja · Regulamento para o 
transporte de em igrantes. 

Art. 23. As cmbarcaçoes de emigrantes, que tiverem sahido de 
portos estrangeiros, em que estiver regulado o trausporte d.e emigrantes, 
dcvcráü cumprir as disposi~:ües dos respectivos Regulamentos, com tanto 
que as prcscripçües sobre o espaço uccupado por cada passageiro, c 
medicfas politiacs e hygícnicas, nao srJilo mcuos faYoruvcis nos passa
geiros do que ás do presente 1:\c ~;ulamcuto. 

Art. 24 . Pela infrac~ão das 1·cgras daquell~s Regulamentos, srgundo 
a "ravidude da f\dtu, o Capitão soll'l·crá a pena de cinco por cento do 
pr~Ço d a passagem, ate o dobro do mesmo preço. 

C.ll'ITULO Yl . 

Das obrigaci,les dos Capit.ães das embarcações de emig1:a ntes guamlo 
• cltegão aos portos do lmperio. 

Art. '.!5. Juntumllole com o mnuifHsto tln cnt•ga aprcseutàrá o Capitiio 
da em burrnção de emigt·autes: . 

1 . o A relação de todos os pussngcir_os com us d_cclarnçúr_s .d.os nomes, 
idade, 8cx.o, profissão, lugar do nuscmJetít.o, ultuno donuetho, dcstmo 
que prctcmlcrcm toma1·, bclll como dos lugares, que a bordo occu
pârüo. 



2 a Õubra relaçãQ SC I>3rada, em que se declarem os nome~, ultimo 
oomicilio, e ·idade de todos os passageit·ós mortos desde o embarque <~té 
a chegada, e llos que o navio tivea· desembarc·ado em qualqne1: pol'lo, 
no curso da viaõ_em, sendo tullo allirmado debaixo de juramento. 

·3 .0 o·s originae:, ou cópias aut.lten~icas dos contract.os ce lebrados 
en~re clle, ou outra pessoa, c os cmi~rantes, tendo por 11m a locação 
dos serviços destes ou obrigaçllo de qualquer outro onus, ou despeza. 

As fniMs de exactidãu nas declaraçues, se não forem j usti!icadas 
cabalmente· a juiw da t:!ommissilo, de q~1e trata o Ca (J. 8. 0 , ser ao 
punidas com multas de cinco •por cento do preço da passugem dos 
emigrantes a t•cspc ito dos quaes se derem essas inexactidOes, até o 
impoa·te (lo mesmJ pre~o. 

CAPI'PUtfl Vil. 

JJeduc~·ão ele dú·e·ito cl.c ancoragem ~ 11'1!mio.-. 

Art. '.!6 . Toda a cmburcac:Uo de emig rantes, definida nu .'l'" parte do 
art. 1. 0 , Lerá direito ú c)cducc;Uo do impo~Lo de ancoragem na l'<IZIIO de 
dua s toneladas e meia por co lono, q uc desembarcar em porto do 
ltupcrio. 

eAVJ'I1U I .O VIII. 

Do julgamento c!((.\' -illf'ra.c!fõe.- des te Regu.lmnento. 

Arb. 27. }'ara examiua•· o estado dos navios, e a sibuaçilo dos emi
grantes a bonlo , c para ju lgar as infracç.ücs deste Hcgulunumto, haverá 
uma Cornm iss;1o de julgamen~o, a qual scrú composta, na Ctll'tc, do 
Director Geral das Terras Public.us, qcte será o PrcSHieute c com voto, do 
Cirurgião- mó r da Armada, elo A1.1d itor da Marinhn , do Cnpilão do Porto, 
e do Guanla-mór da All'andega: c nas Províncias e Portos Alfandegados, 
do Delegado do Dirccto•· Gera l das T~n·as Publicas, do ProYedor de 
Saudc, do Capitllo do Porto, de um 1\'Jcdico, ou 'Cir·urgião, nomeado 
pelo Presidente d·a 'Pro.,·i•nda, c clo Gu:rrdu-mó•· da Alfund ega . 

Art. 2tl. Quundo no porto nüo houver Delegado do Di1·eotor Ge1·al das 
Trrl':t:; Publicas, fará suas vezes o lnspeotor du Alfandega, o qual S.' rá 
ub: i:, ado a renwttcr ao Ur leguc.lo ·o l'I1SUltado ele ~odos os exames, c as 
d;1cisücs proferida,, com os esclarecimentos nec:essarios. 

Art. :W. Se o pót·to não fôr all'auclcgado, o Go\'erno providenciará na 
fórma de substi~uir u Comrn issão. 

Art. 30 . A cslu Commissno de membros deliberantes serão incorpo
rados, como consultantes, os Consulcs das Na~.õcs, de onde costumão 
Yil' em igrantes pura o lmpcrio, e os Presidentes das Sociedades de 
Beneficencia Estran geiras. Os Consulcs c os Presidentes, que se 
acharem na hypothcse de.te artigo, o farão saber ao Dirictor Geral 
das Terras Fubh cas, para serem reconhecidos como membros cousu l
tantcs, r. poderem ser convocados. 

Art. :H. A Comm issilo, ou só composta dos membros del iberantes, 
c;~u destes c dos membros consultantcs, sc•·ú couvocada, a lém dos casos 
expressos .neste Hcgulamento, todas as ,vczcs que o Presidente o julgat· 
necessario, c sCmJlre !JUC 1\aja requisição de algum de seus mcmhros, 
ou deliberantes ou consnltanrcs> dirigida ao P•·esidente, com declaração 
d(,l objcctu. 
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Fica cnf.cmlido que as decisões silo priYativas d•Js membros deli
berantes. 

Art .. 32. O objecto das rlelibcraçucs das Commissõcs terá sempre 
relação com a sorte dos emigrantes a bordo, sua recepção nos portos, 
e seu tratamento uns hospedarias. Todavia poderao ellas tomar conhe
cimento de outros quaesqner object;>s, que tenhão relação com o 
estado dos mesmos. Nestes casos o Presidente. rcmclterá o result.ado 
do quacsqucr exames c invcstigncOcs, com todos os esclarcclmeutos, á 
autoridade compeWnte, pam se 1Íroccdcr como fOr de direito. 

Art. 33. Compete ao Presidente: 
1. 0 Dirtribuir o serviço das visitas das rmbarcnçõcs de cmi!'r;mtcs, 

i ncumbiurfo-sc semanalmente um dos Cnmmissarios flcliberantr·s da 
visita c iuspet:t;no das cmbarcat;ües de t•migrautes, que entrarem no 
por~. . 

2. ° Couvoc.1r os Commissarios dclibcraolrs , quando hourer de srr 
julgado algum Capii.Uo de navio de emigrantes por inl'racçõrs deste 
Regu lamento, ou pura outro quulqtH'I' fim rclat.ivu ao transporte, rece
bimento e cumprimento de contracto dn emigrantes. · 

3 . o Nomear dous Commiesarios, que se dcYrm unir ao primçirn 
ntHnr:t<ln , para vrrificHr as faltas iudicadas por aqut:llr, forrnat· o corpo 
de dclicto , uuvit· tt·strmnnhas, c prol'rder a minut•io>o cx11mc snbrc o 
navio, que tiver infringido as di·posi~ões do presente Rcgnlamenlo. 

Lo Dt•pn·l'ar ao Inspct,tor rio Arseual de Marinha, que st~rlt obrigado 
a prestar os peritos que l'urcm ncccssarios, para o exame do navio de 
emigra n trs . 

á. 0 Avisur os membros rir. ambas as Commissf:es ria chegada ria 
embarcação de crnig rantt•s, pedindo-lhr.s que por si prorcdilo :is im•cs
t.igut;ürs 110 sru alcunn·, c t•orlllnuniqucm de l'iV<I I'OZ ou por escripfo 
o que colherem. 

Art . 34. Um dos Comrnissnrios dclihcrnntcs vi, ililrÚ scmanulmcntc 
as cmbarcucücs, st'gundo a distribuiç3o fei(a pelo Prt•sident.c. 

Nesta ,·isita Pxamin;~t·it, se o t•stado sauiturio rios passageiros en1 
geral é bom; inqnirit·ü soht·c o tratamrtlto n horrlo nurante a viagem, 
c reconhet•t•nrlo que <I saudt• <los mt• ·mus passageiros n<tda soll'ren , 
que nenhun~tt rpwixa rontrn o Capitão é feita, c qur 11 bordo não 
C:tlstrm cmigrflutes da cltt:'SC', de que trata o :u·t. ô. 0, netn hotivc 
mortos c doentes, deel:mtrü '"'Capitão qnt• cst<i livre de toda c qual
quer multa do prrscntc Rcgulamrnto, e tlnrá de tudo parte ao Presi 
dente du Com missão tln dia irnmrdiat.o. 

A r L. 35. Quando os pa>sagriros tiverem soO'rido, em 1m a saurlc, 
aconlcccrrm l'nsos de morte a bordo. ou honYcr queixas CIJnt•·<t oCa
pitiio por l'alla de viveres c proYisõ!'s, dr quae~qnrr medidas hxgicoica~ 
c politiars, nu por outr .. s motivos gravr•s, o Comntissario <la visita 
semanal dani lopo parte ao Presidente da Commissão, para dl•sign<tr 
mnis rlous Comrnissarin~<, qoc cnm o primriro. c os prritos necrssarios, 
JH·ucedllo ê'l bordo do ua\'io a todos os cxHnlrs c in,·rsti ga«;ões nrcrsscJ
ria• para se r:onhct:cr a vt\rrJnrlc; c de tudo se lavraní termo, nssignndo 
J!Cios Commissal'ios, peritos, teslrmunhns, c pelo Capitão do nnvio, ou 
quem suns Yczcs lizct·, c pelas pessoas presentes, que para isso forem 
t;Olll'idad;ts. 

O· C:apitars dos naYios, ou quem os representar, scrüo .1dmittidos 
a c~plicat· as faltas notadas, contrarins as accui'aç.õcs, e cxhibir quaes
qucr pt·ovas e dot:um~nlos neccssarios á snn defesa. A recusa por<?m 
de assistia· aos exumes, ou ninda su~ ausent:.ia, quando não s~JàO 
encontrados. nilo emharga1·á os mesmos exames. . , 

Art. 36. O termo scrú immcdiatamr.nte rcmrLttdo no Prcsadcntr, 
que convocará a Com missão dentro de trcs dias, c aYisará aos Com
missarios eonsult i vos para comparecerem. 

No tlia determinado, e r·runida a Commissão, lido o termo, nm·idos 
os COUJIIlissiirio,; rqnsultiYos que apparcçcrem , hC!ll COfl!O qualquc1• 



defesa _q,ue por parte do . Capitão-tenha de ser produzida, o Presidente 
p1·oporá pot• esc~ipto as mult.1s em que julgar ter incorrido o Ca~ 
piLão, por cada uma çlas faltas, ·c u .1nnioria decidirá. 

Krt. 38. !). Commissão delii.Jerativa não poderá resoll·er sem estar. 
presente a sua maioria. O PresiJentc terá voto de qualidade. 

Art. ~.9. Do julgamento da Com missão haverá reonrso, sem sus
pensão_, para o Governo; e uas PrOI' it;~cias para os Presidentes dellas. 

Art. · 4'0, Se faltar algum dos Cornmissurios deliberantes, será sup
pri'do pelo que l)O . respectivo emprego fizer as suas vezes. 

Art. '•! : Um AtúunneDse dn RcpurtiçãQ Geral das Term~ Pu.blicas 
scrvi•·fl de Secretario da Commissn·o. 

O 'Portein) d;i Re partição Gérni das Terras Publicas tm·á u seu 
cargo todos os papeis e livros Ja Com missão. 

Art. H. A despéza com o c~ p cdí cnte ela Commi ssrro será fe ita pe ll) 
1\cp<trti~ão Gcntl das Tcr~as Pul)licas, arn cuja Estacão se fnrão as 
sessões c!a Cornmis~fio, podendo ellas con!tndo te1· l11gar po Arsenal 
de 1\Jarinlia, oü mesmo ·, a bordo dp navio1 conforme o •Presidente 
jolgnr mais accrtaclo. 

Art. 43. O importe das multas set:á cobrado pela Alfandega, senJo 
reru~ttid~ no respectivo lnspector copia auth!lntica da 'sentença que 
so Ltver tmposto. 

Na sua ênbrança se proccderít da mesma maneira, que sobre as 
t~wltas devidas pela iufrac•:•1.o do llegul:nucnto cla Alfuud ega. 
, :.\rt. H. A import.aucia dns mllltns impostas n uma cluharenção 

de 'cmigrhntes núnru exccdc'rá ao clollro· clo frete pela p11ssagcm clc 
todos os emigrantes. 

Art. 45. No fint de cada trim estre, p11gas pelo pt·oducto das multas 
ns despczas feitas com a vjsita, expediente c jul~amcnto dos unvi oti 
de emigrantes, será o rnstante remcttido ao Hosttit;tl da Santa Casa 
da Mi'\cricordia para auxilio dn tratamento dos emigrantes miscra"ris. 

Art·. 46. Pela visita de cada uma cl1,ts. Prnbareaçucs de mnigrat)tcs 
e julga!Jtento· d·as lllnltus, ·em qnçm tivhr iucortidc>, na CQ•·~e per
cebera cada um dos mcmbt•os deliberantes, a grat\ficn.çao de 15U'O.OO , 
o Atitauucnsc da RcparLiçilo das Terras Publicas aHOOO c o Porteiro 
2»001', 

Art. 47. O cscaler da Prol'cdnriu r! c Saud e ou do C:apit:Io do Portq, 
s.enirá p.ar\1 a visita do Commis.sario de semaua. 

Rio de Janeiro em- o t .'o de Maio .de .!858 . .,.- 1J'Iarquc~ tlc Olinda. 

,·, 

.. :1 

. .. ~ . 
Doca·etu n.0 2:iõa- tlc ·17 de l'II:u;ço tle _t860. (:u·ts. 730 

e ?3·1 tio llcgulnmento.) 

"··: .. , 

Usando dn :mto•·is.aç\l'o t:oncedidu no art. 30 dn Lei n. 0 3 39 de 
18 Jc Setembro de 1ll4õ c art. 75 e 81l ~S) t.o c 3. 0 do Decreuo 
o-• o 1-36 de 20 de Norombro ele 1850; l-lei por bem Alantlur tjue se 
observ.e o .aegulamcnto di\S 1,\ecebedol'ias, .que com ,cstc baixa, ·assig-. 



- :S3-

nado por Angelo Moniz da Silva ferr.az, do iifeu Conselho, Senador 
do lmperio, Prr.sicleute do Couselhp de Ministros, Ministro e Sc~re
tãrio d~ !Lstado dos r-[ego'cios da Fazenda e Pr esidente do Tr ibunal 
do Thcson1'o ~adonal, que assim o tenha entendido e faça executàr. 

Pnla~io do Hio de ,Janeiro em dezasetc de Marco de mil oito
centos e sessenta, trigesimo nono da Indcpeodencia c do lmperio. 

Com a llubri ~a de • ua Magcs~nde o Imperado1·, 

;in geLo hluni~ da sa·va Jlcrm;r. 

ICtJfl~t-!tuuoulfo dtiiJ He,JebeiJ.aJ'io&, t'! tt lGt.J 11e l'c(el'C lJ De• 
CI '(:!O lf ,o !'l.G:ii de:~l~ (#(lia, 

CA PITULO I, 

Das l·cccbcdorias, seus empregados e ,;cucimeutos. 

Art. 1.0 As Reccbedorius das CidudcR do Rio de Janeiro, Buhin e 
Pernambuco silo Estnções de Fazenda incumbidas da immcdiata lis
alisa\·ilo c aiTecadaçao das rendas ge.rans internas dos respectivos mu

nid]Jios qur, em virtude tlc Lei ou Regulamen to, não estiYcrem á 
cargo de outra Repartição . 

A Rccebcdoria do Hio de J<Jn ciro arrcca d~~rá tamLcm a a·cceitn rnn· 
nicipal de que t1·atão as Leis de:!'~ de Outuba·o de IB43, art. 47, e 
do t.o de Outubro de 1856 , nrt. l 'l . 

A1·t. 2 .• O nnmc1·o c vcncim ent,•s dos Empn~gados scrüo (IS fixados 
na ta\)clla junta, que Oca d!•pcudrntc dn appro1açiio do Poder Le
gis lativo. 

Art. :3." A g1·ati!1ração e porccnta ;;cm UH!rcadns na labelln, el e que 
trata o.arligo antecedente , não serão al'lo_awdas nos Empregados senão 
pelo 1\o·ectiyo c~ crcido , saho os caso,; de im]J.cdimcnto por serviço 
gratuito e.m virlude de Lei ou ord<'lll superior . 

. \rt. 4.0 Ocduzir·sc·ha u poreenta~;rm da receita qu e fór arreca
darln rm dinheiro , ab!llida a in1portaucin .dos srguiutrs artigos: 

1. 0 RcstiLuiç.ões de direi los WIJI'ados Clll quulquer C ]lOCa: 
'2.• Dcspczus úc cxprdieorc. 

· 3.• Depositas c r:ançõcs, compreha•J](Iitl os os de bens de defuntos 
c nuscntrs, ~ snlarios de Afric;~uos I11Tes . 
..-' ·'t.U Receita e-x"traonl ioaria. 

IJ .o Multas. 
ti. o Tndemufsaçücs c reposições. 
1.o llir idu. nctiva .. 
s.o Rcmlimento da Typographia Nacipnal , c o de qualquer outra 

Hcparti•:ão de Fawnda . 
. Art. 5.• A po,·ccutagean que compeli\ aos Cob1·udores s(lrá I:egulnda 

na fórma dos l)ccr~ tos n. 0 2059 de í9 de 'Dezembl'O de 1857 c 1\. 0 

2'~54 de 16 de Fevcre:i rei de 1859, 'que licnô eni 'igor _com a nl~ernção 
constante da tnbell \1 anuc:m, qnarllo ao numero dos rpesmos Emprc-
p dM. . . . 

Art. 6.<>. Além des tes vencimentos pocl cr[t o Governo cpnceder 1\0SEm 
pregados das í\écebedorias que coniplctarem trinta annos de scnico 
e -uno estive-1·cm pun1 elJ.~ iohn.bilitado.s, ~ .grntificaçao marcada uo 
art. 4 ~ do Decreto n." 13~3 de 20 de Jaumro de 1859. 
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A sobred ita gratificnçao será tambem devida unicamente pelo efTrca 
tivo cxcrcir· io , sa lvo os casos mendnnndus no art. 3.o c a quota drll
rc lativa á porct>ntagl' lll será CJJ iculada pelo 11ue desta competir men
salrnr•nte ao l!:rnpn•gncto. 

Art. 7." l.ogo que ti\'Cr C\Ccnr;ão este Regulamento, ceHaráil toda s 
as gr;,tifir:a~•ies que se abonarem aos Empre"atlos das Reccbeclorias 
por qualq urr tituln que srja. 

Art. ~ ." No ahono de venl'imentos pclns substituições c cxl'rcil'io 
iutc1·ir10 dos Emprcgnrlos, c em l.udu o que disser respeito uo ponto, 
hccnrjas, susprnsües, commissõcs, remo~ões, antiguidade, ;~posrn
tarlorias, responsabilidade, fian~a~ . posse, gratifiraçücs rlc e~<'rcicio , 
Mdinarias e c~traordinaria · se obsr·rvaráü as rrgnrs prescriptns pela 
Lrgi · l ;~~ão que reger o Thcsonro c Thesournrias de Fuzcndn, execu
tando-se lambem o srgnintl': 
~ 1. 0 Durante o exerl'icio das l'ommissiirs os E rnrJregaclos podcn1o 

nptur o .;rdcuudo c gratifi cnr;üo de sr us lu gnrrs, c súmr nl e ter di
rdt.o á porr·eutagc lll do que intcril1nlllrntc scl'\'ircm se isso lhes con 
vier. 

% 2. 0 Aos Emprrgado IJU <' forrm apo rntados r conlnrcm trinta 
nnnos de bons serviços poderá o GO\'I'r11o augnH•ntar o ordenado rrue 
lhes competir pc lu 11po ·rntnria ate mais 50 •t~ do seu ,-e1wime11to 
fixo . 

Art . 9." Os actnnrs Prati!'antrs nilo tm·no rlirrit.o ao mlgnl!'uto el e 
vrncimcnto~ d.1 lullrlla nn1w~a, cmquanto não furem dr: noru pro
movidos 1101· meio rl c ronturso. 

r. .,riTt:l n 11 . 

Das nom.r.oçõcs e demissões 

Art. 10. Os Emprrgudo. das Rrcrbcdorias senlo n om rarlos c oll' 
mittidos JlPio G0\'1' 1'110, á r.~c••po; iin : 

1.•• Vos llcrcbrrlorrs, on Cohrarlores, do Portl' iro. do Continuo, 
c rios Corrrios, !lliC srrfio prlu !llin istro da Fazcuda na Curte, c 
pelos Prcsiden tl's 1111s Provincias . 

2 .0 Dos Fieis, 1]11 0 rlr.VCI'ÚÜ sel-o p('IOS Th!'SOlll'(',ii'OS llclwi~o de cuja 
rcspon st•IJilirl;~d e Sl' rvirc.m , c.o m upprOYII Ç<1o dos Admiuistradori'> . 

a .o Vos Aman ue nscs c 1los Praticantes , que o ser<1o prlo i\linistru 
ria l~azrnda. 

Art. tl. A nomrn~;;io dos Pratirnntrs sfl po•lcrfl trr lugar por mc•io 
de concurso e c~nmc das materius rxigirlns para o pro\'imenlo rlc 
1gunl'S lngon·s do Thrsouro i'al'iOmll c: Thcsourarias de Fazenda : 
dhscrvanrlo-sc sobm a acln1issno rins cou•·un·r•ntr.s, o processo do con
l:urso c a cscolhn ri os m rsmos n L('gislaljno que \\SL ivcr em vigor uns 
dila s Hrpartiç.ücs . 

. \rt. 12. O pr~vimrnlo dos rmprr~os dr Amanurnsrs vcrifio·a r-sr-hil 
t~rnhcm por mrio de c·unr·urso rutrc os Pnaticantes , c rxume sobre 
11s nwtcrias e'igidas rwra u dos 4.o• Esc·ripturarius do Thf' ·ouro, ou 
;~o•• tlits T hrsourarias d a 13ahia c Perna mbu co; podendo srr ncllc 
:1drnittido nüo só os Pnrticilnll'S dr~sas Rr~part.içOrs como os Em11re· 
gntlos de outras quncsqnrr rio ~linistcrio da l'azcncln que tiverem siclo 
ilJ!Jli'OHICJns Clll I;O II l'.nrso IJH S rrft•rirlas mal(wi<JS. 

Art. 13. O prcrnchinH.'IILIJ das \ agas d1~ 2."• E ·t•ripturarios das lk 
l'rurdurias t rrá i!(nalmentr lug:rr Jlur mrio de •·onrurso cntrr o~ Am<t
nucu,e, c qnnesquer out1·os Empi'C"atlus de Vazruda que •·stiverern 
nas m esmas l'.ircumstanf'ias; versando o c~amc sobre as mntcrias ni
gidns para n rios 3 o• E~crirLu ral'ios do Thr:souro, nu '2 .09 dus Thc
~Ourai' ÍiJ S ll]ru cio nudus no urtign antcrr,drnt.e 1 



Art. !4. Os concursos Sl'rüo tHesiditlos, na Curte, pelos bircclorrs 
Geracs ou Colll.ndorr.s do 'I'hesouro que o i\liniotro lia Fazcuua de
signur, c nas Províncias , pelo lnspcütor ela respecLivu Thesoumriu . 

Art. 15. Se nos colll:ursos para o prccnt:himcnto dos lugares de 
Anwnucuscs c 2. 05 l~scripLurarios não houve•· coucurrentes em nu
mero excedente ao dos lugares vagos, ou se não se quizcrem ellcs 
inscreYcr, ou, tendo-se inscripto, n:io completar-se o numrro nutr
eado por abandono ou auscncia, scr:lo adnHLLidos os indivíduos que 
se apresentarem, r eunindo us t:ondiçoes ex igidas para a admissão llos 
Praticantes, os t)UUt'S poderfio se r nomeados, uma \"t!z que se mostrem 
h:abilitndos, medinntc o competente cxa•u~, nas maLerias exigidas pura 
os referidos concursos. 

Art. lo. 1'\cuhum empregado cuja prnmO\iiO á lugar imrnediata 
mcntc snp!'rior d••pt•ndcr de concurso, )JOÚNá ser á elle admittido, 
sem que teuha prlo menos duns unnos de excrcirio, no emprego que 
occupar . Exceptnuo-se os PntLicnntt•s, q ue poderão deixar de iusnc
ver-se nos eoncursos abe1tos uurantc o prirne~ro anno rio exercício 
do seu emprego, c o:: inúiviclnos crunprehenditl os ua tlisposit·ão do 
artigo precedente. · 

§ 1. u Fóru d<'strs casos, tu dos os Empregados, rujo accesso de
pender de concurso, serão obrigados ~i comparrcer nos que se fizet·em, 
sall"o por molcotia rcconbceida c pro,·ada á juizo do i\linistro d;t Fa
zenda, na Curte, c dos luspeclores das Thesourarins nns l'ro~iucius. 
~ 2.• O seu ulio compu rer:im euto nrstas ci rcumstuncins abnndono 

ou ausenoia , rlepois de terem-se iu scripto pura o coucm·so importuril 
necessariamente a pena de dcmissno. 
~ 3.• Será igualmente demittido o Empregado que fôr reprorado 

em dous concursos consecutivos c os que forem appro\ados, mas uiio 
promovidos por faltn de vagas, ficuniü dispensados de passar por novo 
exame, e serão pro1idos uas (ll"imci1·as que se derem, não se abrindo 
novos concursos emquanlo huu 1·cr Empr!'gados em taes circu ms
l.ancius. 

Art. 17. O provitnculo dos emp1·cgos não mencionados nos arts. 11, 
1 '2 c 13 é de r.cccsso, excepto os de Administmdo1·, Thcsourciro, Fiel, 
Recebedor, Porteiro ou Coutiouos, para os quaes poderão ser uorneauos 
quacoquer individuas que Lcnhilu a precisa idoneidade. 

Art. tS . No arcesso serão preferidos os Empregados da classe in
ferior que se tcuhiio distinguido pelas segui ntes qualidatlcs: aptidão 
profcssional, prohidatl c, zelo, cxacç:io, ass iduidad e no cumprimento 
de seus deveres, serviços ao l~sta d o, c ap(Ho\·acão em concurso; e 
d'eutre os qu_c esli,•erern nessas ci rcnmstaueias' aquelles : 1. ", q ue 
houverem obt1d o app roYação plena nas matcnas do curso do Instituto 
Commrrcial; \<. 0 , que tivcr~rn c;u·ta tle Racharei em Letras do Colle
gio de Pedro li; 3. 0 , que Li1•crem o curso completo da l~scola i\lilitar. 

S) 1." Em igualdade de circums.nucia,; preferirá o mais autigo. 
s; 2." Serão rep utado s empregos de classe inforior os que tiverem 

vencimentos immedintumcnte menores ao do que estiver vago . 
Arl.. 19. As yag<~s quo se derem nus llcccbcdorins sct·ilo pt·ccnr.:hidas 

com Empregados das mesmas ou de qunesqucr Repartições de l'azeoda 
que cstrjào uas co nú1çücs e:ug1das uo prrscutc Decreto; podendo os 
primeiros ter tnmbt•m acccsso pura as outras Rcpart.i~:ücs conforme seus 
servi(os, rmre. i.ucnto e habilitações, rerificadas JNr meio de concurso. 

Art. 20. Os em pregos das 1\cccllcdorias süo amoviveis, e seus sm·
ventnarios Jlotlerão sct· exonerados: pelo Govcruo, os uc nomcaçno 
por Decreto Imperial, c pelos Presidentes dus Províncias aquellcs cuja 
nomeação lhes compeLi •·· 

Art. ~L Os Empregados pro l idos interinamente, c os que estiverem 
exercendo al"lllll lugar em commi ·suo, poderão u todo o tempo ser 
exoncmdos u"c t.1es .empregos ou commi soes pelas autoridades que 
os houyerrm uom('ado. 
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C~Pl'WLO 11!. 

Das substituições. 

Apt. 22. No impedimento do Atlmlnistmdo r·, furá suas I"CWS o l~s
cr!rão, sPguindo-~<~ depois os 1.•• Es~:riptur.nrios c 2.•• 

Sendo os t. os Escripturarios da mesma illlliguid:ulc de classe, subs
tituirá o que Lil'cr mais trmpo rie serriço na Hrpnrt.ição, c, em igual
dàde de eircumstaucias, o que fôr mais antigo qn. scn·iço publico. 

Esta rcg•·a será t,un hem ollsurvadu á r<•spcito dos :2. 0 • Escriptunuios, 
sendo igualmente upplit;l).da á subst_itu iquo du Escrivào. 

Art. 23. O Thc;ou!''lii'O se rá s uiJst~tui~o pelo seu Fil'l, e, na falta 
dcstr, por l(lll'lll rlcsrgnar, com uud roncra c c~pl't•sso consentimento 
de seus fiadores, para servir debaixo de sua respousahilidadc; · po.dt>ndo 
ser algum dos cobradores, r,om npprova~ão do AdruinisLraclor, quaudo 
clisso não resulte prrjuizo do scrriço proprio tlrstu classe tle Empre
gados. 

Art. 21 . Dando-se a falta ~imultauca do Thesomoiro c do Fiel, 
s~m haver o substituto de que trata o a rtigo antecedente, o .1\dmi
nrstrudor, suspendendo o mesmo Thesounclro, e ba lanceando os 
cofres, nomeara um tios Empregados da HepartiçJo, para servir indc
peutlontemcnte de fiança, dando logo parte ao Thesouro ou Thesou
raria competente. 

Art. 25. Na bypothcsc de que trata o artigo anteccduntc, o i\linistro 
dn Fazerida , na Curte, c os Presidentes., nas ProYineias, nornearáõ, 
pçssoa idooça pn'ra sc r!•i r de Thesoureiro, poden~o dispensar a fiauça 
ou outra qualquer· cauçno. 

Art. 26. Ao Hcccbetlo r tio ,;cllo silo applicavcis as disposições tios 
artigos antecedentes. 

At't. 27. Os Lnuçudor·es õcr·llo subs tituídos uus pelos outros, c, sendo 
preciso, pelos 1•• Escripturarios, por nomcaçilo do Atlmiuistrador·. 

Art. 28. O Porteiro lerá por substituto o Conti tmo, c, nu falta 
<leste, um dos Correios que o Adllliuistn1dol· designar . 

C.IPITI.!LO IV. 

JJas atl?·ibu:ições e deveres dos emp?'cgados. 

Do At.lministrudor. 

Art. 29. O Allministratln r é o ::: Irefc da 1\cccbcdoriu, immcd iatu
mcntc subordiuaclo ao .l\lini stro da Fazenlln nu Côrle, e fls Thesoururins 
nas Províncias : 

Art. ~O. Compete no Atlministrador, c é do seu dever: 
S) 1. 0 r.Jnuter a ordem na Repartição, dirigir e inspeccionar o ser

,·ico, e fazer arrecadar os dir~itos dcyidos ao Estado, ua conformiuuuc 
das Leis, Regulamentos e ordens ~uperiores. 

S) 2.0 Vigiar q1,1e os Empregados wrnpriio exaotamcnte os seus ti e
veres, rcprcheutlendo os que tlcixurcm de curnpril-os, o até suspen
llcndo-os do exercício do lugar, por tempo quc nno exceda de 15 dius. 



~ ~.b Dar conta immcdintn ment.c á anloridadc superior dos Em· 
pregados que suspender por iuapLid;lo, negligencia ou dolo, e daquclles 
que dcvuo ser suspN1sos por mais de l f> dias. · 

§ 1.• Decidir verbal e summuriamcnte as duvidas que se derP.m 
na cxccu~ão drstc Regulnmeoto, observand o, nos casos om1ssos, os 
do Thesomo c Thesourarias de rnzcnda no que forem applicavcis. 

!l) &.• Commuuicar á DirorLol"ia O<:r·al das Uendas Publi cas, ou á 
Thcsonrarin competent~. as occurrrncin extraNdiuurias, e enviar-lhes 
opportunntnl'otc ou quando forem exigid o~ os balaut;os, t11bellas de rc
neitn, c informações sobre o prooctlirncuto c icloneii.ladc dos Em pregados 

§ u.o Prupôr ns obnr ~, concertos, rc1w ros do crlificio, em que se 
a•·i111r a l'tccebrdol'ia, :rcompnnhando a sna proposta o orçamento da. 
respr~ tiva rlcspez:1. 

!li 7 .• Promover os interesses ela Fazenda !\ac ionai, req uisitando as 
providl'!lcins que foren1 necess;1rias, na Côrte, por intcrmedio da Di
J·ccto ria Gemi das RcUtlas Publicas, c nas Províncias das Thcsourarias 
de Fuzc ndu. 

!li R.• lmpôr multas nos casos em que as Leis c Uegulamcn tos lhe 
conferirem rssa attrib uiçiio. 
~ 9. 0 Insp 'CC1011ar o Sl'rv ico da Agencia do imposto do garlo, dando 

insLrucçõcs pnm a boa cxccutilo dos Regulamentos peculia res áquclla. 
estnçuo subordb •ada t\ Rcccbcdor·in do Ui o de Jar1ciro, 

S) 10. Hesolvr.r i!S qu estões que se suscitarem áccrca dos Regula
mentos expedidos para a cobrauça das rcndus a cargo das Recebe
do l'i as, e mandar executar as suas dcci socs, se o assumpLo fOr de 
natureza coutcnciosu, c provisori;nn0ote se o uüo fllr, c submettendo-as 
ao conhecimento do Tilcsouro e Thcson rarias, salvo quando as partes 
in terpozcrcm recurso. 

!li ll. Perrnittir· u restituiçno ele dir·eitos , na fúrma do art. 66. 
§ 1~. Fazer cum prir os precutorios ele levantamen to dos depositas 

P.Ublicos, de que tratilo o Uegn lamcnto do 1.• de Dezembro de 1845 
é Dc crcLo ele 22 de .l;mcir·o de 181r7 , quando cstircrem no caso de ser 
cumpridos . 

S) 1:1. Prestar ás dilicrrntcs Autoridades do Thrsouro c àas Thcsou
·rarias de ~·azruda, ou so licitar dcllas os esclarccimcutos que forem 
11flr.cssarios n br.m do scn· i .~o por iutrrmcdio na Di rcctoria Geral das 
Re ndas Publicas . 

§ L4. 1\laorla r passa r as certidões que se pedirem, sempre que não 
houver ui sso inconveniente. 

!li 15, Deferir juramento c dar posse aos Empregados que forem 
nomeados . 

!li 1G. Propôr og meios c reformas que a prat ica mostrar conve
nientes pnra melhorar o metilodo ele arrccadaciio c escripturnção de 
cada renda . 

!li 17. Apresentar anuualmrn tc ao Dircctor Geral das Rendas Pu
blicns na Côrte até o mcz de i\larço, c aos lnspcctores das Thesourarias 
de Fazenda nas Províncias al.é o mcz rl e Fevcn~ i ro. nm rclatorio cir
cumstanciudo dos tra ba lhos c do es tado de sua Repa rti ção . 

s; 18. Participar a cxistrncia de H1 gas nos luga res da Repartição, 
dando ao nwsmo tempo as ncccssa rias informaçõc sobre os Emprc
g<:~dos que julgai' dignos de prccnc!Jel-as. 
~ 19. Proroga r o cxprdicotc, nos termos do art. 68. 
SI 20. Ordenar n prisüo dos Emprcgn cJos achados em flagrante dc

licto dentro da I\epartiçuo, ou outros q11aesqucr indivíduos -na fórma. 
do avt. 70. · ·d · s; 2i, Prohibir a cntruda t:JU Rr.pnrtiç;io a qualqu~r ind.m uo CUJO 
procedi meu to se torne suspetto; c proceder de contormidadc oom o 
c:l.'sposto u o nrt. 71. . 

Si 22. Presidir os leilões, ou delega r cstu attribnicao a um Empre
gado de sua confiança. 

8 
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§ ~3 . Tnspcccionnr c fisealisar o processo do la11\1amcnto d'os im
J10stos, corrigindo-o c mundando·o reformar, como cu tende•· con
Yenieutc . 

§ 24. Conllecer cj ulga•· 11$ falta s ou demoras de compnrccimcuto, 
assim como as retiradas, aut,::s de findo o cxpedi4.'ute, dos Empregados
seus subon.J iuados, c su spcnclel- os, se faltarem sem causa justificada 
''or 8 dias uteis conseeuth·os, ou por 15 inte rpolados durante nm mcz, 
ou em d011s seguidos. 

§ 25 . Encerrar o pouto diurio dos Emp••ogados, tanto na en~rnda 
como na sahida . 

§ 26. RcmeLtcr ao Thcsouro mensalrncnte, ou á Thesouraria res
pectiva, o e\lracto do ponto dos mesmos E n11Yregados, a fim de serem 
pagos dos competentes yencimentos. 

Art. 3t . O Administ•·ador será sobstituido , nos seus impedim entos, 
pelo Escrivão c E~criplurarios, na fórma do art . 22. 

Do Escrivií~J. 

Art. 32 . O Escri vão é cxpecialm ente encan-egade> de dirigir c fis 
calisar, na fórmn da Legislat;ão em vigor, c sob a inSJ>Ccçao do Ad
minisLradol·, a cscri ptnraç:lo c contab iliúatl e da Reccbodoriu send () 
rcsponsavcl pela sua legalidade, cxactidao e c.la•·czu. 

Arl. 33. Compctc- l!Je : 
~ 1.• fa;,:cr executar os dcspachos do Administrado•·, c levar ao 

scn conhecimento as omissucs c faltas que commcllcrcm os Empre
gados. 

S) 2.• Distribuir o serviço proporcionalmente pelos Empregados, de 
modo (~uc ande em dia ; rcvcsando o traba lho qnc fõr compativel com 
as ha!JiliLuçõcs dos mesmos Empn·gutlos, pura que llilo reca iu só em 
algun s o tlc maitll' peso c rcsponsabilidutlc . 
. § 3.• Vigia r que os Empregados se não di sL•·nião tio serviço, e 

advertil - os c rcprcht•Jldel-os nas faltas leves que commcHcrem. 
S) 4. 0 l'ropG•· c representar o que for conveniente para o bom an

dnm ~nto do se rvi ço ela Heccbcdoria. 
~ &.• Convocnr extraordinariamente os Empregados que forem prc

r.isos para qualquer ser viço u rgente. 
Si 6.• Descmpcuhar conjuJ)ctamcnte com os demais E mpregados os 

trabalhos qnc lhe forem commcttidos. 
§ 7 .• Exnm ina•· os Lrabalbos a cur"O dos Empregados, e corr·igir os 

erros ou dr.feilos qnc ncllcs encontrar. 
§ 8.0 Jnformar o oegocios cujo conhecimento competir-lhe, dando 

sobre elles o seu pa recer, quando seja isso uccessario. 
!í) 9.0 Authenl,icor com o seu-visto- as iu l'ormnções que derem os 

Empregados em virtude tlc uespncbo tlo AdmiuisLraclor, se com ellas 
concordar. 

Si 10. Fiscalisar o imposto do scllo ou outro qualquer a que esti
Ycrem sujeitos os papeis c ucgocios que tiver de informar. 

Si 1 1. Fazer o!Jsel'l'ar os Hegulameulos, Iustrucçues c e>rdens que 
forem rcluli,·as :1o scrviro a seu cargo, e em gera l as Leis de Fazenda 
na pa1'lc que lhe competir. 

~) 1~. AHsiguar, com o Thcsourciro, os conhecimentos c quitações 
que se expedirem. 

$) 13. Emmassar , por ordem c~rouologi ca, as ordens superiores, 
a tim de serem ('ncuderuada no lun de cada nono. 

15. Assigna t· as certi dões qnc forom .passadas pela Uecebedoria. i 14. Rel'er contas e rlocmnentos de pagamento. 

16 . Dirigir c fiscalisar a cobrU)Jça feita no de>micilio pelos Re
cebedores. 
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Si 17. Archivar os papeis findos . 
. Si 18. Substituir o Administrador nos seus irupctlimenLos. 
§ 19. Conferir diariamcnLc com o Thcsuur ciru a cscrii>Luraçàu lia 

receita e dcspeza geral , que será lcga li sat.la com a ass ignaLura de 
<rrnbos. 

Si 20. Conferir, com ouLros Empregados, os la nçamenLos, tendo eru 
vista os do anuo anLcrior, para verifica r se l'orãu preenchidas as for
malidades prescripLas, e contempladas Lodas as reclamações aucu
didas pe la auLoridadc compcLcute, dando conta ao At.l miurstnu.l or dos 
defeitos que encontrar. 

Art. 3L O Escrivão será substituído pelos l.O< Escl'iplurarios c 2.••, 
nos termos do art. 2~ . 

Dos Escriptr,ral·ios, Amanurnses e P.ral·icantes . 

Art . 35. Os Escl'iplurarios, Amaunenses c P raticantes se occuparáu 
dos Lrabalhos de csco·ipta que lhes forem commeLLidos pelo Admi
n istrado r· e Escl'ivão . 

Os que servi rem de Escr·ivlles do lançamento Lcm por obriga~;io : 
1.o Acompanhar o Lançador c assistir o processo do lauçarneuto. 
2.o Preparar os trabalhos uecessarios para o mesmo lau~amcuto, 

ua f'órma dos respectivos Ucgulumcutos. 
3.o Entrega r ao Escriyão da llêcebetl or ia , no pl'incipio de ca tl a se

ma nu, o processo do lançamento feito na anter ior . 
O Empregatlo qu e ser·,·it· de Recebedor do sell o, tl cvcrú entregar 

ao Tbcsourciro da B.eccbetloria, uo (in~ de cada dia , as sommas que 
uell e houver arrccauaclo. • 

Art. 36, Os 1.o• c 2.05 Escriplur.trios substiluirúõ o Escri1•ão c o 
Administrador na falta d e lles. 

Dos Lançadores. 

Art. 37. Compele aos Lauçadoras : 
~ 1.° Fazer o luncamento dos impostos cuja ~ob ranç.a tiver lugar 

por esse m eio, nas ·épocas marcadas nos rcspccl.iYos HcgulamcuLos, 
e pela fórma nelles prcscri pta . 
~ 2. 0 Aomurciar pelas folltas publi cas, se o lançamento não fõr 

feito na RcparLição, o dia em que ha de principiar. 
~~ 3.o Divid ir· a co mpetente secção cru certo numero de ruas, c 

lieclurur nos aunun cius quaes as ruas em que vai Ler luga r o lauça
m euto. 

S) 4.• Cornm unicar aos co l. l c~Lados as a i Leo·a~ucs que. fizerem para 
mais uos lançamentos, e cx rgrr dcll cs dcclan•ção cscnpta na nota 
que lhes derem de que fi cão scieuLcs da alteração, nos termos do 
disposto nos arts. 77 a 79. 

§ b.• Arbitrar, no Município da Côrtc, c po lo que respeita ao im 
posto da dccima urbana , a quota do mesmo imposLo, qt1audo o,; 
pt'edios forem occopudos pelos douos. . 
~ G,o Fixar nos impostos, cuja !Jasc fôr o a luguel dos lll'ed ros, o 

p reço provavel do mesmo aluguel , se os co usLauLcs dos rccrbos Oll 
arrcn <.l amentos forem l'i ivelmenle dolosos. . 

S) 7 .o Coadjuvar os mais Empregados nos t.o:abalhos de cscropl.a. 
~ s.o Servir de peritos nus avalia~úcs c arbttramcnlos para que os 

nonwm· o Admiuistrador. 
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S) 9.0 Percorrer o com pct•·nte districto, depois t il! foi lu o lant:n
m ento, de t em pos '''ll tempos, qu!lnd o pt'l o Admi nistrado t· lheli l"ór 
isso o rdenado, a 11m de verili t·u •·l•lll as mudanças que occorren•m , 
e de que u Rcporti~;io úc\'a ter conhcdwcuto para os devi<los r.m~ilos. 

Si 10 . lnforruar so!Jrc as retlam<Jçües que se fitcrcm á respeito dos 
latll;nmcntos. 

liu Thcsuu r c/ro. 

Art . 38 . O Th c;ourei ro tem por dever: 
Si 1.• Rccchcr us reudimcuto · que se arrecadun:m, c guardai-os 

sob sua respousalJilidude em um cofre fechado. 
§ ') .0 Rcccbet· o dinhci•·o, objr. tos de ou ro, prata c pedras prc

ciosiJs, c PU!>C is ue credi to que forem I e\ a !.los ao cofre d os depositas 
IJUb licos . 

§ 3.'· Eutra r pura a Thrso\traria compctcutc no pr imeiro dia nti l 
de cada semana, com o saldo pertencente ao cofn: da Recebedoria . 
~ 4. 0 H.ccolher itlli igualmente os dinheiros do cofre dos depositas 

puhlicos, L1a fúrma do Decreto de 12 ele .Janeiro de 18-17. 
~ i> o Fnzer os pagamentos que o Admiuistrador autorisn r. 
Si G. 0 Ass ignar, com o Escrivão, os conhecimen tos e q u itações de 

que trata u a •·t. :;3 ~ 10. 
§ 7.• Conl"erir c assiguar diariamente com o Escr iYIIo os lanca

mentos feito no lil ro de receita e desprza gera l. 
~ 6. 0 Propõr o seu Fiel, o ttual senit·á sob sua responsabilidade. 
Si !>.• Nomear pe soa de sua couflaoça para substituil-o, quando 

uno tiver ricl c rsther iUtpedido, com uudicocia c expresso consen
t imento de seus fiadvres. 

Art . 39. O TbPsou reiro é so liduriamcnLc rcs ponsuvcl pelos actos de 
seu Fiel ou prcpo:;to. 

Do Fiel du "l'hesourciro. 

Art. 40. Compele uo Fiel do Thesou rciro, qu e pres tará fian ça id onca 
á von tade destn: 

Si 1.• Coadjuyar o mesmo Tbc.;ourciro em todo o scniço ú sco 
ca rgo. 

Si 2.•' Substituil-o em seus in>(Jedimcnlos. 
Si 3. 0 Desempenhar as obriga•;ües do Thcsout·eiro em todos os actos 

do recebimento, pagamento, remessa, ou entre;;a de dinheiros , quando 
por clle lhe forem turs ruucçoes delegadas. 

Do llortciro. 

Art. -il. E' obrigação úo J>orteiro . . 
Si 1. 0 Abrir ns portus da 1\cccb<Jdoria uma hora untes dc"pri uci pin r 

o üxpedrcnte, c fecha i-as logo depois de urallado. 
Si 'l.• 1\ssistir constuntcmcntc na entrada priucipul, e tct· particula r 

attcoçiio sobre as pessons que entrarem c subirem, dando parte: ao 
Administrador das que furem ouspeilas. 

Si 3.0 Distribuir o serviço do Continuo, e CotTeios, srgundo as 
o rdens que recebct· elo Administrador, ou Escrivilo; e fisculisar o pro
cedi mc u to desses Em JHCgados, rcpresentaudo ao Admiui~trador nos 
<: a~o~ de oulis~ilv ou d csobcdicnciu. 
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Si 4.° Cuidar l~O asseio da casa, c respoudl'r pelos lllO I' Ci~ e uteusilos, 
os quaes scr.1o JUYPotariudos no ano de sua pus,c, HSSJguaudo l' ll c 
a c11rga que dos me~mus se lhe lizer, c de qualquer acl:l'CSG imo l!llC 
por ventura tenha l ug<~r posteriormente. 

Si 5.° Comprar os ubjcctos neccssarios pill'a o expediente. prece
dendo ordem do Admiuistrador, P. l c~Jalisar us compras com docu
mentos, quando o valor cxcPd~J' de 1 ~ouo. 
~ 6. 0 EscriptU J'III' o li vro ua porta. 
Si 7. 0 Prover as mcs11S dos Empregados de todos os o!Jjectos pre

cisos par11 o exped iente. 
Art. 42. O Porteiro será substituído pelo Cuntiuuo, ou Correios, uu 

fórma do art. :28 . 

no Co1~tinuo c Correios. 

Art. 4:i O Continuo tl'm por olJJ·igacilo: 
· 1.° Coadjuvar o Porteiro ~>m seus trabalhos. 
~ 2. 0 Enc;n·n·gar-sc da cutrcga da corrcspoudcncia dentro c fór" 

tla Rcpnrti o;110. 
~'i :>.o FIIZP!' tr tl~ s as notifirnçiJPs e m ui;; diligrntias que lhes forem 

ordenadas pPio Adm inis trmJor, ou Esi'J' il ào, c dcllas passa 1·em as 
n r1 idücs necrssal'i il s, paw o que terão fé publira, debaixo do jura
lHPnLo de SC\l S l~ iii' ~US. 

SI ;,,o Ext~cutur todas as ordens que lhes fu rem dadus pelos seus 
super iores. 

§ 5 .0 Ter drbuixo de sua guarda todo o pnpcl, livros c mais ob
jeclos para o coustHno da HrparLição. 

S) G.o Cuidar na cousen·uçflo dos Ul'chi,·os, e ter toda a cautela em 
que se não r.xlra1 iern os lil'l'OS e papeis llUC ficarem BObrc as mesas 
depois de findo o trubulho. 

l\1 7. 0 Substi l.utir o Porteiro em seu-s impedimcutos . 
Art. H . Os Correios tem por devc1·: 
S) 1° Coadj u va r o Continuo em seu serviço, c substituil-o em seus 

illllJedimeuto~. 
S) 2.o Exl'Cllta J' as ordens que lhe forem dadàs pelos seus supe

riores. 

~ 
3." EtlLregur a corrcspoodcocia dentro, c fóra da Repartição . 
4. 0 O desempenho de qu~lquer serviço que lhe fàr onlenudo pelo 

A uinisLrador ou pelo Escriyão. 

Dos llecebcdorcs. 

Art. 45. Compete aos 1\ccebcdorcs arrecadar, no 1\lunicipio da 
Corte, os impostos mencionados uo art. 1. 0 do Decreto n. 0 2059 de 
19 de Dezembro de 1857, e, nus Províncias, os que poderem ser 
nrrccadadus no domicilio dos contr ibuintes. 

CA!'l1' li i.O 

Obrigapõcs comm.uns a todos os cn!.pregados . 

Art. 4ti. São obrigaçües communs 1í todo~ _os Emp_r~gad~s: 
l\1 t.o Dcsemptmbur com zelo, asseio, iotcJ reza , ddJgcacla. c per

fci~no os trabalhos ou commissõcs de <[II C forem 111\'lllllblllus; c 
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saLitifazcr ·as rcqui s i ~õcs elos demais cwprcgaúos fJI.IC Ycrsarem sol1re 
o se rviço da Reparti ção . 

§ 2.0 Velar que os livros, documentos e quaesq uer papeis sujeitos 
ao seu exame es tejão em boa e devida fórma, c revestidos das for
malidades !egucs: sendo responsaveis po r e lles úurantc o tempo em 
que estiverem á seu cargo . 
~ 3.• Co rnparec:er á Repartit ão ús horas orclinari as que forem mar

t:ailus, c nella permanecer, descmpeuhand o o tralwlho que lhes fô r 
distribuído, ou estiver a seu cargo, sa lvo o caso de lice nt;a do ms
pectivo Cbefe . 

Si 4.0 Expõr aos seus superiores todas as duvidas que. o!Ic reccrcm 
os ncgocios, documentos e papeis que eJ<.a 111inarcm, qnaesqucr vi
cios que nclles cncoutmrem, e os abusos contrarias á hoa onlcm 
do serviço que chega J•em ao seu conhecimento; e quaudo elles u ão 
derem as providencias com•en icnl.es , representar a tal respeito ao 
Thcsouro ou á res pectiva Thcsom·aria. 

§ 5 . • Guardai' imiolavcl segredo não só sobre todos os negocios 
t)UC se Lrata rcm ua Rr.particão ou de que estiverem iucnmbidos, como 
á respeito de tudo que ucllu constar sob ro qunlq um· nssumpto. que 
por sua natureza o exigir; ou sobre quaesquer despachos, decisões 
ou p1·ovideocius que se tiverem de expedi r, tomar ·eu publicm·, a~;sirn 
dentro, co mo fóra da Repartição. 

Si 6.0 Jodemnisa1' qualqutw prejuízo causado por sua negligeocia 
ou cu lpa, descontando-se-lhe mensalmente a quinta parte de seus 
vencimentos até perfazer a importancia em que fôr nYaliado o pre
ju ízo, scuão pod~ rcm logo indemuisal-o. 

§ 7.0 .~ss i g oar c rub1•icar todos os netos, papeis , culculos, e. escripta 
ollicia l, a üm de se tornar ell'ct:tiVl! a responsabilidade nm que possão 
inco n er. 

Arh. 47. Todo o Empregado tem obrigação de truta r r.om urbuui 
dade as pa,rtns que forem á Rceeberloria promovm· os seus ucgocios, 
aviando-as com promptidilo, c sem dependeucia ou p recl il ecções 
OdiOSUS. 

A parte que se julgar aggmvada, podcrú queixar-se verbalmente 
ao Administrado r que ouvind o uo Empregado urguiuo c reconhe
cendo a justi~\a da queixa, darú n clcvitln satisfação, apvcr t indo ou 
su spe ndendo o E mpregado, cou forme rõr o caso . 

Quando, porem, a queixa fór contra o Admiuistrudor as partes JIC· 
corrcrúõ por cscrip l.o ao Ministro da Fazeoua na Córte, e a o Presidente 
nas Províncias, pa1·a providenciarem como fôr de jusLi ça, com os 
recursos lcgaes. 

Art. 48. E' prohibido aos Emprr.ga rl os: 
§ t_o Tirar ou levar comsigo qualquer livro ou pape l da llc

partiçilo. 
Si 2.• Entreter-se com qua I quer ou t ro E mpregado, hem como com 

as partes, em convcrsa~Ocs que não sejão relutivas aos Lruba lh os de 
sua competcoci a . 

§ 3. 0 Trata r com as partes sobre ncgocios d,1 rPspcctiva Rcparl.iç;1o 
ou out1·o !-!Ualqucr, sem ordem positiva ou faculdade elo superior. 
tJUC se ncl1ar p rescotP, . 

Art. 40. Fica Lambem prohihiclo aos Empregados, sob pena de 
demissão, além de outras cu1 q o c possuo inwner, na rúrma úa Ie
gis laçilo penal em vigor: 

§ J.o A percepção de cmolumenlos, lm.tc,ngcus (excepto os encar
regados da csc ri pturação dos depositas publicos), ou csporl,ula de 
(jUa lque r 1111turcza. 

Si 2.0 A aceitação ou recchimcuto de qua lquer on·crta , douçil o ou 
datl iva de va lores, de pessoas que tratem ou Leuháo ncgodos nus 
Reccbcdorias. 
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§ 3. 0 Rccebt>r ou pedir· por emprcsti mo dinlieii'O on qnaesqncr 
' 'alorPs fls mesmas 1>essoas. 

Si ~. ° Commcrciar em grosso ou a retalho clandesti namente ou ns · 
eltrras, por si, ou por pessoa de sua ·famili a, ou que lhe seja sujeita : 
c Ler p;rrtc on inl;eressc em q\1a lqu er negocio com nrercial , ou empre
gar-se em ohj r.c los de profissão mercantil . 

§ 5. 0 Ter parte em socieuadcs commercines, excepto como accio
nisLa nas companh ias ou sociedades auonymas, ou socio cornman
d itilrio nas sllcic llau cs em commund iLa . 

ArL. 50 . Nen hum Em prega do poderá ser procurador ele partes, na 
fúrnw do :lrt. 66 do Decreto n .0 736 de 20 de Novembro de 1850: 
scr- lhcs-ha porém licito snbsLabclccer n procura~.ão. 

Art. 51. Os Empregados são rcsponsa veis por Lodos os damnos on 
prejuízos que d irccta ou indirectamcnliJ caus;u·em á Fazenda Pu· 
blic:J, por fralHlc, incuria, dcleixo , ignorancia ou culpa, ainda que 
leyc seja , ou pelos qnc uiio preyeuirem , podendo razel-o ; c por 
tJLWif]liCr descaminho das rendas para que concor·r·crern de qualquer 
~odo , yrestan_do scryi ~~os ou cousentiml' nto, ou deixando de parti -' 
\',rpar· •' 1m~uruladc competente o que chega r ao seu conhecimento 
Ull preSCllCHII'em. 

Art. 52 . Os Em1>regados das Reccbcdorins não podcriío ser distra
hidos do sen· i ~o por qunlqner autorid ade, sem pcrmi ssuo do respcc
t iY o Chefe, ú qurm serno requisitados nos t erm os elo Decreto n.o 512 
de 16 de Abril de 1817. 

Execpl.uiio-sc, porém, os casos: 1.0 de so rteio para o Jury; 2. 0 , de 
sen ·it:o du Guarda Naciona l, uão estando delles dispensados á rcqni 
siçno elo respceLiyo Miu ist ro. 

CAI'l11ULO ' 'I. 

Da esc1·iptumção e oontabiUd.acle. 

Art. 53. Os lirros do expedi ente das Reccbcdorias serilo nbcrtos, 
ruurica dos e enue rTados, no Munic.ipio da Côrte, pelos Empregados da 
Directoria Gem i das Hendas Publicas que o Director designar, c qas 
Proviocias pelos das Thcsour·al'ias de Fazenda que forem designados 
pelo lnspector. 

A escrip turnçiio será feita segundo os modelos es tabelecidos ou que 
se esl.a belecerer.n. ' 

Art. 51. Entend er-sc-hn I)Or divida actiya a de impos tos c direitos 
que se uão cobrarem úcnLro do cxcrcicio c semestre addicional. 

Art. óó . As cnLregus que se fizerem nus Ucccbcdorias se rão acom
panhadas de gu ia em d upli cata, com distincção de cada reiJil a . Uma 
dcstus guias será entregue ao Escrivilo, c a outra se resbiLuirá ao 
portador cvm uma verba posta pelo mesmo Escrivão, declarando 
fJll C fica cscripturada a importaucia della. Excep lu ilo-sc as passadas 
pelas Hcparti çücs e Funcciunarios Publicos pura pagamento do im-
posto. · · 

Art. &G . As rcstituicücs de direitos e impostos que se hóuverem d e 
f;r zer deveráü ser cscr' ipturadas e m livro especial, averbando-se á 
margem do auxiliar da rcccitu onde es tiyer lançada a quantia que 
se restituir. · 

Art . f>7 . Conti nuão em vigor as .disposições das Instrucçõcs de _28 
de Abril do 1856 n.o lf>1, as quacs serão exten sivas ás Recebc~onas 
da Bahia e Pernambuco, com exccpção da do art. 9, c bem assun as 
do Decreto n.o 2059 de i9 de Dezembro de 1857. 

Ar! .. &S. Os depositas pnhlicos serão escriptnrados em uontas co t·· 
r·cntes, segundo os modelos que aco111punhilo as InstrucNes de .24 
de Ju lho dl:! 18&1. 
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CA PIT ULO \'lf, 

Dos rrcurso.>. 

Art. r.o. Das det:isiic~ rio Administrador da Rr.cclledor·in do Rio de 
Janeiro em mal.er iu de nat.ur·cza corHcncios:r ha ve r/r rrcn rso, Lla fórma 
rio nrt •. 27 do Drr.rrlo rir ':1 11 dr .Janeiro rir I P-50 n." 2a43: 

§ 1.• l'anr o Tribunal do Thcsouro, uos c:r;,os de que trata o art. 3.• 
~ 1.0 rio mrsmo IJrcrrto. 

~~ 2.• Pnra o 1\linislro rln ra7rnda , nos ontrns c.1sos. 
Ar f. GO. Das drcisürs rios Admin i,tradorrs das Rccebcdorias ria 

Bahia e Pern:rmhtH'O !'111 assnmpln rio conlrne i o~o arl ministrativo ha
vr r{r recurso pnrn 11~ respcctivns Thrsonrar in s de Fa1.rnda . 

Art. 61. Estl's r<' l'u r·o;os >Cnlo voluutal'ios r intrrpostos no prazo 
ele um mez, sob pena de per·empção, srja qua l fc.lr a ma teria de que 
se tratar. 

Os prazos se contarúü 1ln data rl:1 decisnes 1~ublicadas no t:vro da 
porta, ou da inLimaçno, nos r a. os rm que ti ver lu :;?ar. 

Art. 62. All;m dos c·asos rm que, por di ' IJ O ~ içürs l' sprci<~e , deverem 
os ,\dminist.raclo•·rs t'Pl'Ol'l'l'l' c,-otnc:io do snus drl:is•irs, sc r·ilo oh r·i
~ra clos lambem 11 fa zi' I·O dos dcsparhos que uutor i ~:1 rcm r nstitui t;õCS 
de 1li rritos e~rrclcnt.cs á 508000, e c11• ~c ral r!os que fo rem favo r·avcis 
fts part.rs em ohj<'cln que t•xce cln n too ·ono . 

A rL 63. O prazo para os rcl'u•·sos ucccssa rios, interpostos ex-oficio, 
scrír lambem o rlc 30 dias, conta elos d;r ela ta da decisão. 

Art . 6~. Os recursos voluntnrios sr rilo intrrpostos por meio de rc
qucrimrutn rlorumcntado, tlil'Í:,!iclo r. inst.nneia su pr.r ior, mas apre
scntotlo fr Jlr.cei.Jedoria de cujo tf•Jr. isllo se recorre r, pura fuzel-o seguir 
COI11 IIS infOT'IllH ÇÜCS llC l'CSSil rÍUS. 

Art . G5 . Em nrnhrun:~ in>tan cia sr tomará conhecimenLo do rr
rnrso que lhe fOr apresentado com pr·ctrrição das formali1ladrs dos 
artigns antrc·cdenLe>, imputnndo-se á parte a demora que por essa 
ca.u~n houvrr. 

Os erros rommcllidos pelos Empregados Fiscacs não prcjudicnráú 
ns partes que Livcrem r.urnpriilo ns l)i spos ic;ücs lcgncs, devendo defe
r ir-se-lhes como for· de justiça, sa lva a rosponsahi lidudc dos mesmos 
Eru prcgndos. 

Art. 66. Ficando pP.rcmpto o r~curso ' 'oluntario, laVI'ar-sc-hn um 
termo as•i!!nndo pl'lo Administrador, Prn que se d eclare haver passado 
em julgado n rlerisiio, para todos os rtl'ritos fp gaes . 

Art. 67 . As parLes interessadas poder~o exig ir das Recebcdorius 
oerLifieado da apresentação do recnrso, a ll cgaçücs e documentos an
no~os, com csp<•cificada drc laração do dia, mez c anno, c do numero 
c qualidade dos mesmos títulos e dowmcntos. 

C.ll'ITI,;r.O Ylll. 

Disposições geraes. 

Art . 68. Nos Rcccbcdorins durnrl! o trallalho 6 horas em todos os 
dias que nilo forem domingos, dias s:mtos de guardu ou de f~stividnde 
nacional, c nos casos urgentes, os Adm inistradores podcrllo prorogar 
o tempo de sei'Vii.~O até du:r s horas . 
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Esta proro~nção terá lugar sem1>rc que a amucncia ele eontriunintrs 
de rendas lançadas to r na i-a ncucs~uria nos d ias rnarratlos para <t 
t;ol.Jrançn com a comminat.üo tia muiLu-

Ar·t. li9. St•, nuo olistuntc a prorog<tção dn hora, alguns contt· i
hu intcs deixarem de ser aviados por falta de tempo uo ultimo di;t 
do pmzo, o Adtninistrador fará rclaciotwr seus nomes, <I fim de ad
miLtil-os ao pngumcnLo sem multa até o dia 5 do mez seguiu te, sendo 
a r cl;wflo assignada pelo dito Administrat.lor no mesmo dia . 

At·t :7o. Sendo nchado ctn flagt'illll.e cl eli eto qualquer Empregado, 
(l Arlministrüdor o fará pt·eDrJc r· pelo CoDtinuo, ou Cor reios, c rcmclLCt' 
ao Juiz competente para n formação ela eullJU, com o auto ,lanudo 
pelos ditos Empregados, e assiguado pe lo Escrivilo da Recebedoria. 

O mesmo prnticarú com quacsquer outros jndiYilluos achados em 
l111grantc dclicto dentro da Hepar,tçüo, ou que ll: c desobedecerem em 
~··u o!Ticio, c desattcndcrclll aos Etnprcgauos, ou se P<Jrlarem de modo 
que pcrtmiJcm o c~pcdien(.c. 

Art. íl. Se, por seu pro~:cdimcnLo, algum indil'idno se fizer sus
peito nos i1 1Lc rrssrs da FJzcnda, o Aclntini.;trndor lhe prohiiJirú a 
entrada nn rcpartir;:to, c, quando seja nclla encontrndo, o •·emctterfl 
em custodi..t ao Juiz comprt~:Jtc, ;:om parte por·cs;;ripto, para pro· 
ecssal~o por desoiH!~Iientc, e fazer ·lhe a:;si~n:.tr tern1o de uão voltar 
a e lia . Se for prcdso l'un;u militar, poderá requisitu!-a a Autoridade 
compeLnutc. 

At·t . 72. A col.Jrnnça dos emolumentos das cert.idJes passadas pelas 
Rcccbcdo rias será regu lada pela ta be l la elos da Sccretm ia da Fa
zenda. 

Art. 73. I-'os pt·orcssos c c,·ccn~Uo dos julgamentos das apprchcn 
sürs ohscrrar-5c-ha o q LI\! cslil'cr o a f() r cstalJclcciúo pura us Al-
fantll'gas. · 

Ar I . 7-l. Na cxccnç1in rias muli as imposlas pot· decisão dos Aclmi 
ltistra rlot•es 5C Cllillprirá o urt. 33 do Uccrcto de 20 de Setembro 
de 1R5D n .0 ~185, c~ceptnundo aqucllas que silo cxigh·ris intlepen
rlcnlemcntc de drSJJilrhv, pela drmora rlc pa"ann•nto das rcnd:1s lan 
çudas, que ~c at·r,•r·adr>o coujuncl nmcnte com as mesmas rendas. 

Art. 75. Os Adntinistradorcs nomrndtO um dos Escripturarios para 
~crrir tle EsrriYao do cof>·c de tll'positos puhltcos, o qual IHIYct·á 
di! partrs os emolumentos d 5:JO rei s por cnda termo de cntntda 
oH sahil)a, " 2 : 0 réis por cada Ycrba de embargo on penhora. A 
nunw;~çno tcr{t luga r <lllnnalntcnLc, sendo os Esc•·iptunu·ios rcrczudos. 

ArL. 76. O prrrnio de 2 por renlo, de que truta o art. 12 do Hc
gulamcnto elo 1.0 do Drzt>mhro de I til!> n .o 1-:n, será exigido JJa occasiüo 
rlc cll'crtuai'-SC o dt•pu .• ito, quunclo cRtc consi Li r em dinheiro. 

ArL. 77 . As a ltcrn~ücs para mais, qu se üzerem nos luuçumcn!os 
scrilo notiücmlas •~os coilcelados por mrio tlc lttua uo!a que lhes 
cnlregal'fiO ns Ln:ll;adorrs, tHrnrionoudo Cl nngtnenLo do irnposlo, c 
o n.oLh o tlcllc, nn qua l us mc;mos rollcctados ucrerúü declarar que 
íiciiO scic ntc~s. 

E\ccptua-sc o la n~.nmrnto da tlc.cima nrlwnn em que os proprir. · 
Lar:os dos predios >rrJo intimados por c~lc meio, no caso unica
nH·nt.c de r esid irem ncllcs. 

ArL 7S . Se os coll •cwrlos niio forem rnronlrados, ou rcrusarem-sc 
n faz er a cl cclaruçilo d e que !rala o ar ti:;o unLeccdenlc, tmiJlicM·
sc-hüo scas no ·ncs prlas ,lornaci', a fint de qnr. poss;io allcgar cin 
Lcrnpo o qnc fôr a ll~tn de cu dircilo, c interpôr os rccur;os que 
as Leis facn lt.arem. 

No lan çnmc;tl 1 •111 dcrima uriJann, quanrlo os proprictarios niio 
r~siuil·em uos pr•· ' os, scguir-sc-~w IJgo a vuulicação, iur!cpcndcute
nJ~nLc da inlima~;io: 

At·t. íU. As rrgt:ls eslahrlrcirln 
t !.llnb:•m o!Jscn a das por ot•.t•a;iliú riu 

nn5 nrtigos prernrlrnfes serão 
primeiro Jun<;:tnwnlu. 

\) 
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Art.. SO. O Go1e rno potl croí comnt eLtcr a cobrança dos impo los 
uun se ut'I'Ctadilo fút·a dus l imiLcs Liu Cidnuc ít unta ou ma is Cu l
lccl.orias csl.abr lccidas uos pontos que jnlgnr ron,cllicntcs, as quucs 
~ erilo uirecLtllllCilte snborcliuadus ú Dircctoria Geral das Uendus; 
ficando a <lf 'Lua l Agencia do gado an11cxa a uma dessas Estações. 

Art .. S 1. Continuaráõ a ser observadas as disposições das luslruc
~ucs sob re a liqu idação e cobrança da divida ücli1·1t, muudad;ts cxe
~utar pclu Decreto tlc 16 de Fevereiro de 1859 n. 0 235i. 

Art. 82. O Thcsou t·ciro l\occheclor do Scllo c os Ueccbcdorrs prcs
Laráõ fi ança perante o Tri bunal do Thesouro c Thcsourarias de Fa
zenda antes de entrarem em cxcreicio. 

Art. 83. Ficno r·e1·ogadus as di sp.Jsições em contrario. 
Palacio do Hio de Janeiro em 17 de t.lun;o ue UHiU. 

;t noeto :Uo n·i.:: ela S il ~:a Ferra.:. 

DtHn•c to u. " ·D €; :10 <le ·.11 {; clc ,\g(;sto cle ·~ Sd:t:>, n qne se 
l'ci'ca·c o :u•t. 732 clo Ucoguhuucnlo. 

Modifica os ar/.1' . 5\l e 60 elo Rrgulamcnf.o, ma11rlaclo olisan;a?· po?· 
Decret.o n ." 417, (/e lU ele Maio de IS4G, a ?'espeilo das mc;tn'w!as 
das cmba,rcaçües de cabot.agcrn. 

Hei por bem i\Todificar os arts. 5V e 60 do Regulamento, mandado 
obsenar por Dencto n. 0 447 tlc lO de Maio . de 1846, c Ordenar 
que ti' ora cru dinnLc a matricula das tr ipolações das embarcações de 
coberta, empregadas na uavcgaçiio dos grandes rios, lagóas e pequ ena 
<:aboLagcm, de porto a por to, ou de uma só escala dentro da mesma 
l'rov incia, ao longo da cosl;r sem a perder de vista, e dos vapores, 
iurlu que cmprrgarlos na grande cabotagem se faça de seis em seis 
mezcs; sendo, poróm, os Capitães ou Mestres obrigados a participar 
ás respectivas Capitanias dos Portos quacsquer alteraçücs, que occorrão 
110 pessoa l, para serem competeotcmenLe averbadas; c ficando cn
temlido que u m Ln l favor não é extensivo ao caso de mudança ue 
prop rictarios, Capitães ou Mestres das referidas embarcações, em o 
qu;ll eontinuaráü a reger as disposi ções dos dous supracitados il i·Ligos. 

Ju iio l\Iauricio \Vandcrlcy, do Meu Conselho, Ministro c Seeretnrio 
de Estado dos Negocias da 1\Im·iuha, o tenha assim entendido e faça 
executar. ralilr.io do 11io de Jan eiro ·~m dezaseis de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta c cinco, trigcs imo quarto da Indepenuencia e 
do Jmperio. 

Com u Hubriea de Sua i\fngcstade o Imperador. 

Jocío Mauricio Wamclertey. 
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CffiCUL.\R N. 8:1. 

lllinisterio dos Negocies da Fazenda. Rio de ~aneiro em 5 de Outubro 
de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidel.\,te do Tribunal do Thesouro 
Nacional, transmittc aos Srs. Inspcctores das Tbesourarias de Fazenda, 
para os devidos elfeitos, as lnstrucçoes juntas, expedidas para a exe
cuçllo do Decreto n .o 2617 de 19 de Setembro proximo passado. 

Angelo MoYIIÍ:: da Silva Ferl'a:;. 

Angelo Mooiz da Silva Ferraz, Presidente do T1·ibunal do Thesouro 
Xacionnl, para a boa execução do Regulamento nppro,•ado pelo 
Decreto n.• :2647 de 10 de Setembro do corrente anno, ordena que 
se observem as seguintes Instrucçocs: 

A1·t. 1. 0 O Regulamento n.o 2647 de 19 de Setembro do COITente 
auno ser~í posto em execução no prazo c pelo modo marcado uo 
art. 782 do mesmo Regulamento, · precedendo os competentes rinnuu
cios para conhecimento dos interessados. 

Os archivos das Mesas de Consulado extinctas serão remettidos 
para o Thesouro na Corte, c Thcsourarias nas Províncias, c acon
dicionados nos Cartorios respectivos; devendo unicamente ser entre
gues á Alfandega: 1. 0 , os documentos e papeis, que interessarem 
aos mappus estatísticos ainda nilo conr.luidos , para que tenhão o 
competente destino ; 7.1 . o, os termos de responsabilidade o os docu
mentos relativos a cauções e fianças, e outros papeis ainda pendentes. 

Art. 2. 0 Os Guardas que não forem contemplados no Quadro 
respectivo, serviráU como addidos á Alfandega que o Ministro da 
Fazenda na Corte, ou os Presidentes nas Províncias designarem; 
devendo todavia ser como taes considerados unicamente os que nllu 
se poderem empregar por falta de vagas nas Alfandogas ou !\lesas 
de Rendas da respectiYa Província, quér como Officiaes de Descarga, 
conforme a ultima parto do art. 4.0 , quér como Guardas (1). 

Os Guardas das !\lesas do Rcndns reunidas a alguma Altandega 
entrará o no Quadro da força dos Guardas desta. 

Art. a.o Os Officiaes inferiores de Companhia, secçilo de Com
panhia ou da força dos Guardas serão tirados das classes dos mesmos 
Guardas, oxcepto os que fo1 em nomeados Commandantes, unica
mente no caso do nuo haverem Guardas com as sumcientes babi-
litaçoes. • 

(I) Esta disposifàO ref'ere~se ao art. 41 S 2.o do Reg. Circ. de ·1 de 
Dozctnbro de 1860. . d 

Avisos uo Presidente do Ptauhy em 19 e 29 do Outubro s 1861. 
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Art. 4. 0 Todos os lugares não )lrovidos serao precuchirl os in teri
namente pelos Presidentes rlc Proviucia á ''ista das iuformuções do 
lnspector da respectiva Alfaudcga c Tbcsonraria; llc\'enrlo tnes uo
ml!açOes ser immelliatamente sujeitas ao Ministro da Fazenda, ou 
aos Pre5ideotes, nos casos l'm que pelo Rrgulamcnlo a estes com
]lete a nomeaçfio definilin . 

Os Officiacs de Descarga, em regra gcntl, serão tirados d'eutrc os 
Guardas . 

,Art. 5. 0 .Wn A l fuudeg:~ enl que pela- Tahclla annexa ao Regu la
mento não existirem os lugares de Fieis de Armnzem, na fúrma do 
art. 185 do mesmo Regulamento, as rcspcctints obrigações serão 
desempen"badas velo Administrador da Capata~a, ou por prepostos 
seus ,é lle siuue&ponsabilida~,, (Írndos do pessoal da mesma Capalazin. 

,1\..tt 6. 0 ,.0 . ~freios e i:,t?n tftiu,os, ,Que iJq jJ~escnlc o!ganisação nilo 
foreiri" 6ôP,~çrn pJadiJ~ pbr ·~r o" mlJ)l~ro actu~l ,excedente ao fixado 
pela Tabella llliuexn· ao novo Rcgulhmeuto, serão npro{·citados uos 
lugares de Guardas. 

Art. 7. o Nas Alfa'iHiegas da Corte e do Pará se eslabeleccráú, com 
a maior brc\'idade, Entrepostos publicos; podendo para este fim 
servir, emquantu niio houYer edificio e::pecinl, um ou mais armazens 
internos, ou extcruos da Alfalidcga, que tiverem a neeessuria capa
cidade (~). 

Art. 8. o As barcas de vigia fixas scrfio substituídas, sempre que 
fór possível, por l'ostos ou llcgistros em terra, situados nos lugnres 
que forem mais convenientes á fiscalisaçno, construindo-se ou alu
gândo-&e para êstc fim os edlficios ncccssarios, ((Uiiodo não hnja 
pu!Jiicos. , 

Art. 9. 0 A dcspezn actual com a Capatazia sujeita á Administraç:J.o 
d4(r_!l1 se~ AjmimM_", limitando-se o seu pessoàl ao uilmcro strictn-
men..te mil•sr~nsa\•e l · I 

Para este fiÍn os ÍnsfJcctorcs dus A f'andcgas aj)rcscntarMl, com 1i 
maior brevidade, o qundro do pessoal, c um orçamento da dcspcza 
com I'Sle e. com o materiál preciso. 
. E ·te quadro, dçpois ile app•·ovado na fórma i! o arL 186 do Rcgu
lâmeitto,, e 9 orçamento du dcspeza, scrft rrniettido com informacllo 
d!• rc!iliçc•iva Thesomaria de fa,~cuda á Djrcctoria G~ral das Rendas, 
na~n q,lía1 se :fjxar á ~~spt;zu ,, q ue nU!>,J>odcrú cu,t c.aso , u l gu~11, , s11.h·~ 
o oe urgenCI{\t ser <\Ugmeufada, c um a ucslc caso sqb responsabt
líi:lade do compcl.1inle Jnspeél0 r ou Admibislràdor, ficando scoiprc 
oependente f1e approvatao <lo Ministro da fazenda. 

í\(t. to. N"o fim de cada trimestre os Inspcctorcs d:-.s Alfundcgas 
remellcrDõ pélos ranaes çotnpetentes uma relaç;lo de cohiJucta rio 
re~reGtiyo pcssP.at. Nr sa rrlução dcYcm mencionar-se a illudc, eslado, 
cap11t:tÍ:I'ade lntÇileetua i . ~. Vmvo de , scr~;ico em !.JU1i lqucr ltcjiúrtiçilo 
Geral, irÍ(I\Islve o Jq Exei-cito t c Marinha, coiu}>ortarrulntd i;i.vl l c 
como En1preglido, taltns, su· IJeusocs, applicação, zelo c serviços cxtra
ordiuàrios 13). 

Art. 11 • Um incz depois de ter começado n cxccuçáo do uovo 
Regu)amento 1 abrir-se-lla c.~,>ncu'rso para os lugares de Praticantes 
das Alfande~tlls, oode houver ta11s émprrgos. 
_,1 iT1t, f~ . , ps trpba~~ÓS pstatistiGOS 1 ~crfío orgaoisodos, conforme O 
mb9~1g ,]hoto'J .ij 'o f?rtn~ipw, i_lc J. cá9u mezl ~~~~.Clo ,que toca á Íjlipo r~a,~ilo 
e cxportnç1I'o ílos lllCZJlS nnteraorcs do rcspectavo abn'o finaoce1ro, 
comparando-se com as de igual época do anuo anterior e addicio· 

(:J) Ypja,se o necre.to. n.o 112-17 de 31 ele Dézcmh.ro t.le 1863, nrt. 1.o 
(3) Este artigo tin ha alterado o § 20 do art. l 2G do llog. mas hoj!:l 

acha-se é1Ie testãlrelccldo pela Gire. de :a de Jnheiro de 11!6a . ' 
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naudo.-sc a importancia do mcz ou mezcs auteccdentcs do nnno 
financeiro rcspcct.iyo (4). 

O mesmo se obsen·ará com os que sJo rclatiYos á JHI\'f!guçilo co!
teira c de longo cu rso, uacionnl c cstrungcira, com a dcyida dis
liucçiío. Quando nilo haja actnalmeule dados para a comparaçao, 
será esta unicamente feita no aooo seguinte. 

Uma cópia d~strs mappas será mcnsahncotc remettida á Dircctoria 
Genll das Rendas. 

Publicar-se- ha tumbcm meusalmcntc uma tallclla de cada titulo 
de receita compa rada com a dos mczcs correspondentes dos dous 
nltimos anoos nntcriorcs, sendo do mesmo modo remcttida uma 
cópia á Dircctoria Geral das Hcndas. 

Art. 13. A disposição elo no,•o Rrgulamcnto, rclntiYa 11u Tratado 
rio Commercio com a Republica Oriental do Uru~uay, fica subordi
nada ao que dispõe o Decreto n. o 2653 de 29 de Setembro de 1860, 
anncxo por rópia. 

Art. H. Os lnspci'Lores das All'andcgas propor:1o pelos canacs 
COIIIJJCLentes o que julgarem com•enicnlc 11ara a boa execução dos 
arts . 38, 4!, 18U, 191, -:?7li, 352, 360 c 780 do Regulamento, c de 
quaesqucr outras disposições, c dnrfio conta da execucao do mesmu 
Hcgulamento, indicando o que julgarPm ae01·Lado para sua emenda 
c aperfeiçoamento. Os lnspector!'S das Thcsomarias darão sua opinião 
u respeito d!l quacsqucr representações sobre semelhante assumpto. 

Hio de Janeiro, 1.0 de Outui.Jro de ISGO.- Angelo JJ1oni:: da Silva 
Ferraz. 

(1) Veju-~c a no tu uo ~ 2. o do ar L. 1.33 do Reg . 
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Taboa para reduzir-se á varas quadradRS qualquer quan~ 
tldade de jiU'dalii, naeh•os, aunas francez:•s, aunas de 
Brabant e covados de tO até 60 pollegatlas de lar
gm•a. (~). 

Pollcgadas de 
Jal'das.l Metl·os . 

A unas Aunas de 
Covados. laJ•gm·a. f1·ancezas B!'abant. 

lO ........... 2078J 2273 2700 1562 1531 --- --- --- --- ---
10 •12· .... 2182 2386 3835 1641 1608 -- - - --- -.--- · 11 ··········· 2286 2500 2970 1719 1684 

--~ --- ---- --- ----11 t/2 ..... 2390 2614 3105 1797 1761 --- ---- ---- --- ---12 ········ ... 2-i94 2727 3240 1875 1837 ---- ---- --- ---- ---12 if2·. .. 2598 28il 3375 1953 1914 ----- --- --- ---13 ·········'. 2702 2955 3510 2031 1991 ---- ---------13 '12· .... 2805 3068 3645 2109 2067 -----------H ........... 2909 3182 3780 2187 2144 ------ ---- ---- ----14 'I'· .... 3013 3295 3915 2203 2220 ----- - - - -- ----15 ··········· 3117 3409 40&0 234.4 2297 ---- ---- ---- ---- --15 112· .... . 3221 3523 4185 2422 2373 -------- --- ---16 ........... 3325 3636 '•320 2500 21!50 ---------- ----16 1 f~ ..... 3-129 37&0 44&5 2&78 2527 ---- --- ---- --- ----17 ... .... .... 3533 3864 4590 2656 2603 ---- ---- ---- --- ----17 '/2 ..... 3637 3977 4725 .2734 2680 ---- -- ---- ----18 ........... 3741 4091 4860 2812 2756 ---- -- --- -----18 _1i! ..... 3814 420& 4995 2891 2833 ---- ---- --- --- --19 .... ····· .. 3948 4364 5130 2969 2909 ------ ---- ---- ---19 1{2 ..... 4052 4.432 &265 30-17 298'3 --- -- ·------~o ··········· 4ióG 4545 5400 3125 3062 ---- ---- --- -----20 1/2· .. .. 4260 4659 5535 3203 8139 
------------21 , ........ ,. 436i 1773 5670 3281 3216 
---- ----- ---- ---

21 1/2 ..... 4.468 4886 580& 3359 3292 ---- --- --- --- ---2~ ·· ········· 4&72 5000 f>940 3437 3369 -==---
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Pollcgadns ~~ 
largut•a. / J31·dns. 

I Aun.as · 
Mcti'OS. rancczas 

.. • • ..... •• 1'." .":';, 

Aunas de 
Bmhant. Covatlos. 

23 

26 

'27 

28 

'25 lj,. ..... 

~676 5114 

4780 5227 

6075 

621Ó 

3445 
---,--

3594 3á'J2 
--- ---- ---- ----

4881 5341 367\! 3á98 
---- ---- --- ---- ----

4987 &4.55 6180 3749 3675 

5091 &á68 6615 38.26 37&'l 

b195 5682 6750 3906 3828 

5299 5795 GSS5 3981 3905 

5403 5909 7020 ~062 3981 

f>ó07 6023 7155 4058 
--- ·--- ---- ---- ----

5611 6136 7290 4219 41,34 -- --- ----- ----
5715 6?50 7425 4297 4211 

f>819 6364 7560 42,87 -- --- ---- -·- -,---
28 ~ ;....... f>923 6477 7695 H 53 4364 

29 ....•..... ·l ~ 6ú27 -6636 -7830 . - ·íq:H H4l I 
29 ~ /Y.. ... 6130 Ü7Q5 79Q5 4ü09 4517 

- -- ---- - --- ---- ----
ao .6818 8100 4(\8,7 4694. 

----- ---- ---- ----
G338 6932 8235 47()6 4670 

-- --- ---- - - --
31 7045 8370 -- ------- - - --

31 '/2 ..... 6546 7159 8505 49.22 ---- - --- --- ---
3\! GGbO 7273 8610 5000 4900 

- - -- ---- - - - ----
32 l j~ •.•.• 6751 7386 8775 5078 4977 

-- - -- ---- ---- - - --
33 6H58 7506 8910 515\i 5053 

-- --- ---- --- ----
6962 7614 9041> 1>234 5130 

--- - - --· --- - ---
31 70G6 7727 9180 &31\! b\!06 

--- --- --- --· - -
3 i 1{2 .... . 7169 7841 !n t5 5388 

- - - --- --- - - - -
35 7273 7955 ! HãO &469 &3&9 

1----1---- ---- ---- - -
7377 M36 5547 8068 958f. 

--- ---- ---- - - - - ---
36 7481 8182 9720 562& óó12 
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Jlollcgudas de 
lurgut·a. 

A-unas Aun as de 
J~ t·tlus . Melt·os. francezas Jhallant. Cavados . 

36 1J2 ••••• 7585 8295 98&5 5703 5589 

37 7689 9990 !>78 1 5666 

371{! . ... . 7793 1012.) 5859 5742 

38 7897 8636 10260 5937 5810 

38 'f2 ... .. 8001 8750 1(:)395 6016 5895 

39 8105 8009 10530 6094 5972 

8209 8977 10GG5 6172 60-í8 

40 8312 9091 10800 6250 6125 

8H6 9205 10935 6348 6202 

85'20 93 18 11070 6406 6278 

41 1f2· ... . 8G24 9132 11205 Gl8i 6355 

8728 9545 11310 6562 6431 

B832 9659 11475 66't l 6508 

S93G 9773 11 61 0 6719 6584 

43 ~12 .... 9040 9886 11745 6797 6661 

911o4 10000 11880 6875 6737 

H l"}.· · · · · - sm- lõlli uo 15 1 ~95 1 - 6814 / 
• . . . . • . . • . • 93:\2 I 02· 7 12150 I 7031 689 1 

4.5 1/2 . • • • . 9455 103-11 1 '2'285 710!:.1 6967 

.f5 

46 ...•.. . .. .. 955 9 10455 12120 1 7187 1011 

46 lf2· . ... 9663 J 0568 125!>5 72GG 7120 

47 9767 10G82 1'2690 7344 7197 
·-- - --- - --- ----· 

47 l f2·.... 987 1 10795 12825 7'!22 7:>73 

48 9975 I 0009 12960 7500 7350 

49 ' /2 . .... 

lõo1o ui)'t:3 13õ%,17&78 r 121 

lO I S~ 11 182 132j0 7656 7503 

1 02~7 11 250 fa365 1773-'1 7 580 

1039 1 11364 135o0i--7812 7656 

49 

.so 

2 



-10-

Pollcgadas de Jardas. 
j Aunas A unas de\ 

largura. Mcll•os. fl·aneews Brabant. Cova<los . 
I 

50 lf2· .. . . 10494 11477 13635 7S!H 7733 
---- --- ·-- ----

5[ . ····· ····· 10598 11591 13770 7969 7809 
- -- ---- --- - -- --- -

51 1/2 ..... 10702 11705 13905 S047 7886 
---- --- ----

- 8125 --79621 52 .. ·······. 10806 11818 14040 
--- ----

s2o3 1 soao 52 1/2· .... 109 10 11932 H175 
- --- ----

53 .... ...... . 11014 1~04 5 14310 8281 811(; 
--- ---- ---- -----

!)3 1f2· .••. 11118 12159 14.445 8359 8192 
---- ---- ---- ---- ----

5'1 ........... 11'122 12273 14580 8437 8269 
-- --- ---- -·- ----

5't 112 · .... 11326 12386 111715 8513 834& 
---- ---- ---- --- - - -

55 ........ . .. 11430 12500 11850 8594 8i22 
--- --- ----

84981 55 112· .. . . 11534 12614 11085 867~ 

--- ---
56 ······ ····· 11637 12727 !5110 8750 8f>7õ 

---- ---- ---- ----
56 112· ... . 11741 12811 15255 88'/8 Sl35'l 

---- --- ---- ---- ---
57 .. ······· .. 11845 129&5 15390 89013 8728 

- - ---- ---- ------
57 112· ... . 11949 1~068 1i>525 8984 8805 

-- ---- ---- --- ---
58 .. ·· ····· .. 12053 13182 15660 9062 8SS L 

--- - ·- --- --- --- -
ó!l lJ2· .... 12 157 13295 15795 !)141 8958 

---- --- ----
~·~21 o I 9034 (il) ...... ..... 122131 13455 15930 

--------
59 lfól·.. .. 12365 13j\!3 16065 9297 9111 

--------- --9375 ~--9187 60 .. ......... J21G9 13636 16200 

(") i\'luiLipl iqnn-sc a flllanli<lnd c que se quer reduzir pelo numero 
co t-rc ~pondcnt.c ú lurgur;t, c separe-se d,J prC>fl ur,Lo 4 a lgarismos . 



- ·li -:-

1'aboa para se calculat• os dh•citos atldiciouacs de 2 °/0 

c t:> 0 /•, os ele t'eCX[lOt·t:•çào de i. •fo, e os ele cxgteclicut8 
ele i '/2 °/0 chts tnercadoJ•ias que tce•n taxas fixas na 
l:':nifa . (*} 

DIREITOS R E EXPOR- EXPE-
ADDLCIONAES. TAÇÃO. DLENTE . 

.------.-.- ...... ..._......- --...... 
RAZÃO DOS 
DI!IE ITOS. 2 °/o 5 . ,. 1 .,. 1 .,! .,. 

MuLtipl-i- Divisores. JJ-IuLtipli-
cado1·es . cadc 1·es. 

5 "I• .... ... .. ... .l / 10 1 5 3/ to 

tu •/ •. ......... .. . 2/ l O 2 10 '"11 00 

2ú 0 /o· . . ...•.•... . i f to ·i ~o 75 /1000 

30 o/o .• , ... • . ..... 1/ t5 6 30 5/.too 
40 ., • . . ••••....••. 1;/too 8 ~o 375/10000 

bO 0/o· .. . ..... . .. . ~ / t oa lO 50 3f.too 

(•) Calculados os direitos de consumo, procure-se ua eolumna res
pectiva o numero correspondente á raz.'lo dos ditos direitos, c por clle 
multiplique-se, ou diYida-sc {se fôr multip li cador, ou dirisor) a im
portaoeia dos mesmos direitos. 

lT. 



Tabclla 11~wa se calcul:w :~ al'mazc11ag·cm a qnc cstii.01 
sujeitas :ts Jnm·cnelo•·ias ua fúl'IULII ela J•cgl':l 2.• tlu 
~ut. 692 elo Regulamento ele t 9 ele Setcmb•·o tle 11 SGO. 

1 mcz .. . .... . . . ...... . • 13 mczcs............... . 2G 

2 .................... .. 2 14 . . . . • • . . . . • . • • . . . . . . • • 28 

3 .... .. .. .. .. .... ..... . 3 15... ... .. . .. . • .. . ..... . 30 

4 ..... . .. . ..... . ...... . 4 16 •.•.. ' . . • •• . . . . . . . . • . . 40 

G .. .• • • •• •• ' • • • • . ... ... • 5 '17 ...................... 42,5 

() ....... ...... ........ . G 18 • . • . . • . . • • • • • • . • • . . . • • 45 

7 • . ......••... .. .•... • • 16,5 19 . . . • ... . . . • . • . . . . . . . • •• f/F 

B • . •· ..•.. • ·• .•..•. • . .. 12 20 ...... ... ..... .. .. .... 60 

9 . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . • . t3,5 21 .. .. .. • . • • . . .. . .. .. .. • 63; 

10.. ... .... ... • . . .. .. . .. 15 22.. .... . .. .. .... . . . .. .. . 77 

11 ...................... . 16;5 23 .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. 80,5 

12 • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 18 24 • . • . . • . . . . • . . • . • . . . . • . Si 

Mais de 2i mczcs ....................... .. .. 88 

l'. 

(i\lultipliquc-se a importancia dos direitos pelo numero corrcspon
dcutc aos mczcs de armazenagem, c divida-se o prodnGtO por 1.00 ..). 



Dlappa cstal.istico da exporla~ãa ciT('cluada pela Alfandcgn de .•.. no mc1. de .... de 18 ... . pct•lcner·n le 110 cxcrtieio corrcnlc de 
iS .. -!8 . . , comparatla com a que se rcali'lOII em .... de -18 .. 

'~lf=T==================~================~==========~----
1 UNID.\JlES E 'J'AX ,~S. EXlliiCICIO DE iSG0 - 1861. 1ULHO DE 1859. EXEI\CICIO I>Jl 1850- 1860. JULHO T>E 1%0.1 
·I 

~ 

~ Al\T1GOS. I ~ Unidades. Taxas. 

/'., ;- ------------. 
Quantidades . I Valor I Direitos Quautidndcs., ''alo r I Dil'~llOS 

expor tado. arrecadados. exportado. nrrct·adados. 

1 
2 
~ 
4. 
5 
6 
7 
8 
!) 

10 

Agu:\l'dente....... Cnnada ...... . 
A lgodilo . . . . . . . . . . rro ba ..... . 
ASS\IC:II'..... ...... n 
Cuciio............ 11 

Café .. . .......... ' » 
Conros ........................ . 
Diamantes... ..... Oitava .. . . .. . 
Fumo . . . . . . . . . . . . Arrobu .... .. . 
Gommu elustica ... 11 

l\'lat c. .. ........... , 

7 °/o .. .. :2.000 
&00 
900 

400SOOO 
3:1iOOSOOO 
3:'240HOOO 

a 

~8$000 

)) 

)) 

)) 

)) 

~5~~000 

·I 2 0/o .. 
i 0 /o .... 

)) 

)) 

~.000 
800 
~o o 
;)00 

)) 

)) 

9:6005000 
s 
ll 
li 

~ 

a 
H 
I! 
g 
ll 

~ 
----- ---- -1 

H 

HECAP ITtiLAÇ.\0 POH PAIZES . 

........----.-.~ 

P.\ tZEs. \Valores officiaes. 

Citlades 11:\nsea ti c as .. . 
<1rnrn-Orclanha ...... . 
l 'nl'lu~al ...... .. ... . 
Esla<ios-I'Hidos ..... . 

s 
s 
s 
H 

ll 

"-----"---------- --~ . .....;..--·'-· ---"'=--..:.· 

1. 500 300$000 ~lSOOO 
400 2:8!l0~000 l!lSSOOO' 
)) s s 
• n g 
)) H s 
)) s ' 
)) s s I 
)) $ s 

I )) s a 
)I s a ------ ----

H s I 





Majlpa esl:llisl Íl'O da intporla~ilo ciTrcluada na Alf:nulrga de .. . no mez dr . . • . dr I~ .. !le t·lct:~l' Ir ao r:xm icio romnlc ilc iS .. - J ~ •• , 
·c3111JI3rnda com a qnc se realizou no mez dr. . . . 1lc I~ .• do t'Xt•t•dcio findo dn l.' .. - I.' .• . 

U.'\'10.\JH>S E TAXAS. E\'ERCfC!O llE LSGO--lS(il. JULHO DE 1Su0. EXt:HClCIO DE 1859-18130. Jt'LJ!O DE 1859. 

.\f\TIGO!' 
--------- -------.... -----.__....-, __ ....,. ___ --

I 
I 
I 

-
1 
2 
:i ,, 
5 
() 

7 
:> 
9 

-
Acirlo nitricn puro ..... . 
Aço em hrnt<~ .....•..... 
Amarras de frrro de ; pol 
Anil. .. . . ...... ... .. .. 
Azdle de oli\'Ci ra .. .. ... 
Baraliláo .. .. . .......... 
Dat•tas c hactücs . .. ..... 

etc. c:'lc . 
(d'lmiodo-sr a ordem da 

I nidallcs. Taxas . 

Libra .. .. $050 
Quintal .. ssoo 

" etc . 
Libra . . .. e tc. 
1-lcdida .. etc . 
Quinln l . . e le . 
Yara (i) .. etc . 

Quantida
de . 

l.aOO 
I. HiO 

1 im~·:~f~~r' o. 
t: ~,oosnoo 

23: tlOOflOIIO 

Dirritos 
arrecadados. 

75~00(1 

1: t6SSOOO 

dt•scrmç:lo da Ta rt f:~ da> 
____ , ___ _ 

.\Jfa ndellos). s I s 
-

HEC \ PITl I.AC.\P I' OR P,\JZE ~ . 
\ 

'li·. m. ,\ or~anização drste$ mnpp:1s drYe ,----- --------::-------
rrnnrcar pelo 1. • nwz fio (•xc•rcido, r snccrs- I 
,i,nnu•ni.C~P. dcHr;i ir arldiduonudo no mez P.\lz r;;: . \'.\lC•l1 s flll"h'L\ E .. 

~rp;ninle o c.m ·Janl do mappa rio mcz an- 11============
lrrinr; r. a comparuçfio scrit srmprc elfcr--
ttJatla sobrr ij! ual r:;pnco rl c· tl'mpo , c de Cidades Tln!t. ~atic·ns .. .... . 
mezr.; i!l"ll1l(\' do r.'\'('rcicio finrlo. de sorlr Estado> ·Cu idos da \mcm:a .. 

1\ 
~ 

f! IH' nn firn <lns dnzc mrzr. fique prnmpti- 1 França .................. . 
!>":uln o m ·r !:rrnl "''a'i tiro d(' lo<!• n r.ram-nr••rn'm 

s 
s 

I 

' ,..,.,.;,.;" ~ .. ;, ;, .. ::: : .. :::: : :. ; : : . 
--

H I 

Ou:Jntid;:
, des 

• 

J .2tl0 
l.!lliO 

"" -
\'alor I Dirritos 

importado. arrel'aciados .. 

J :::oo;ooo 
20:000SOOO 

60.000 
soosooo 

----------
s s 





~fappa estnlistieJ da navegação de longo curso entre a JH'OVIDCia de ....••..• e diversos Estados, no mez. de ........ de !8 .•. do 
cxei•cicio de i 8 ... !8 .•. , comparada com a que se realizou no mez de.... .. . de 18 ... , do exercício de 18 ... !8 ... , por p1·o-
ccdencias c nacionalidades. 

PROCEDENCIAS E NACIONA
LIDADES . 

EXERCICfO DE 1860-1861. 
JULHO DE 1860. 

EXERCICIO DE 1859-1860. 
JULHO DE 1859. 

ENTRA.DA:5. 
-~ 

SABIDAS. 
~ 

ENTRADAS. SAHIDAS. ----------'" à "' o "' "" "' "' i'ROCEDENCIAS. N .lCIONAI.JD,lDES. "' 'O 0 0 

"' "' "' ... a. 
"' ~ ·s .o Q 

8 o O" 

t<:l ... t<:l 

Gl'am-llretanha ·l lnglezas ... . ...... 30 7.000 320 
Nortc-Anwricanas. 20 6.000 229 
Hamburguezas .•. etc. 

Hamburgo ....... Norte-Americanas. etc . 
França •. . •..•.... Francczas ... .. .•. etc. 

Estados-Unidos. {. 
Norte-Americanas. etc. 
lnglczas . .•....... etc. 
Brasileiras ....... etc. 

Chile •..•••... . •. Hespauholas . . ... • etc. 

. ..; 
o à '8. "' "' "' " 'O "" ;: "' "' " <3 a. 

.o Q ·; 
8 o O" 

t<:l E-< t<:l 

29 6. 500 311 
25 7.0\JO 250 

25 8.000 310 
22 6.700 240 

.n 
"' '& 
"' (,) ... 
'" .o 
8 

t<:l 

26 
20 

7.000 320 
6.000 20ú 

-- --- -- -- --- -- -- --- -- -- - --
Somma. 

RECAPITULAÇÃO POR PAIZES. I 

N. B. A organização destes muppas deve ~ , 
comecar no 1.0 mez do exercício, e ir-se nos NAC!ONADIDADEs. "' ~ 

ENTRADAS. SABIDAS. 
~~ 

mezes seguintes addicionando as entradas e ;â "' .n ~ 
sabidas que se realizarem , e sempre compa- ~ iii ~ § 
rando com iguaes entradas c sabidas; isto ____ -~- __ -~-
é, de iguaes mezes do antel'ior cxeraicio, de u-1---sortc que no fim de Junho esteja completo o nglezas •• · · · · · · · · 
inovimento havido em todo o exercício. Norte-Americanas. 

Os mappas da navegaçfio por cabotagem FrAncczas- · · · · · · · 
devem ser em tudo identicos, e só dilferindo Bamburguezas • · · 
quanto á descripção das nacionalidades c Hespaobolas .. • · •. 
procedencias, que nestes sfio as Proyincias. Brasileiras • • · • •.. 

etc. etc. 

30 
20 
etc. 
etc. 
etc. 
etc. 

29 5 
25 .•.• 

3 
5 

----------
Somma. 

OBSERVAÇÕES . 

As embarcações des-
criptas solJre a proce-
dencia da Gram-Bre.-
Lanha comprchendem-
se de diversos portos 
daqucllc Estado. 







Tabclla <.l os emolmucntos , que se pet·ce 
cios da Marinha, em confor1nida(lc da 
dt:ula continuar a ohser\'ar }lOl' Decre 

N01nc~•~õcs. 

De Aj udao ta de ordens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . 
» Conselheiro do Conselho Supremo Mil itar . . . ......... . 
» Vogal dito . . .. . . . ..... . . .. . . .... . .... . . ... .. . ... .. . 
» Almirante . . . .. .. . .. . .• .. . .. . . . ..... . ..... . . ... . . .... 
» Intenden te . ...• . . . .. .. . . ... .. . . .. . ... . .. ... . ... . . ... 
» Tnspector . .. . ... .. .. .. . . . ... .. . . . ... . .. . ... . • .. ... . . . 
»Con tador . .............. .. . . ...... . . . ..... . . .. . ... . . . 
» P ri meiro Escripturario ..... . .. . .. . . .... .. . . .... .. .. . . . 
» Segu ndo dito .. .. .. .. ....... . . . .. .... ..... ... .. .... .. . 
"Terceiro dito ... . . . .. . . .... .. . . . . . .. .. .. . : .. . . • ... ... 
» Almoxarifc ...... . .. . .. ......... . .. •.. . .. . . . .. • . .•.. . 
» Escrivão da Iutcnd cncia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
>> Dito do Almoxa rifado ... . . . .. ..... . ... . ..... . . . .... . . 
» Pagador .. . . . . . .. .. .. . . ... . ..... .. ... . . . .. • . . . .. . . .. 
» Ou tro qualquer emprego .... . . .. .. .. .. ... .. . . .. .. ... . 
» Cap itão do Porto .. .. .. . .. .... .. ..... . .... .. ... . .. .. 
» P iloto-rnór ..... . . . .. . . .. .. . . . . . . .... . . . . . . . ... . . .. •. 
>> Cirurgião-mó r da Armada . . . . . . . . . .... . .. . .. . . ..... . 
" Primei ro Cirurgião .. . .... . ... . . . .. . .... . . . .... . ... . •. 
» Segundo dito .. ..... . .......... . . .. . . . . .... .. .. . . . 
" Lentes ... . . . .... ... . . ... . . .. .. .. . .... .... . ... . .. . . 
, Official honorario . . . . .... . .... .. ... . . . . . .. ..... . . ... . 

Dispensa de habilitações .... ...... . . . ... . . .. .. . . . ..... . . 
Di ta de lapso de tempo .... . .. .. .... .. .. ... .. .. . .. ... .. . 
Qualquer ou t ra dispensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . 
Passagem de um pa•·a outro Corpo . . .. . ... .. ... .. ..• . . .. 
Qualquer P ortar ia de gra ça . ... .. .......... . . . . . .. . .... . 
P assa portes a passageiros .. ... .. . ... . ... . . .. ..... . . .... . . 
Segundas vias requeridas pelas pa rtes ........ .. . . . .. . . . . . 
Verbas nas cartas, títulos, etc . . .. . ... . . .. . . ... .. . .... .. . 
De cada ce•·tidão .. . .... ..... . .. . , . . .. . .... •.. . . ....... . 
Cert idão de inform es . . . . ... ....... . ... .. .. ..... . . . .... . 

P assapo••tcs c lH~sscs tl o s n~lvios ~ 

Lanchas e Sumacas para os portos da Província do Rio c.l c 
Jauciro ... . .. . ....... . . .... .. .•. . . .. . •. •... ... . .. . . . . 

Outra qual!ruer embarcaçilo para os mesmos portos .. .. .. . 
Tendo passaporte noYO ou re[ormado ...... ... . • .. .. ... .. 
Lancha para os portos fóra da Prorincia do Ri o de Janeiro. 
Outra quulqn er cmbnrca~.no .... . .... .. ... . ... . . .. .. . ... . 
Lanchas costeiras, passap ortes por seis mczcs .. .. . . . .. . . . . 
Passes a navios es trangeiros . ... ... .. • . .. . . . . ........ . .. • 

12HSOO 
12S800 

DBGOO 
32HO OO 
32H OOO 
30HOOO 
258600 
!98200 
9$600 
6H100 

J9g200 
198~00 
12gsoo 
t2HSOO 

6$1.00 
9. 600 
DH GOO 
VR600 

1agooo 
9»600 

19H200 
32HOOO 
l 2SSOO 

GSí Oo 
lJSGOO 
38200 

12HBoo 
6$\00 
tHGOO 
2SiOO 
tgGoo 
HBOO 

N . IJ . Pagão o mesmo qu e as nacionacs os passes para as em · 
sia , llelgica , HauOI'Cr , Cidades llanscaticas, Sttcc iu , orm~ga, 
Unidos da Amcrica c OhJcmbnrgo. 
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bcn1 ua Secrctada d;Estado dos Nego
Jllauta de 21§. de J aneit~o de 1815, man
to n. o 377 de 12 de Agosto de 18úl§ . 

Licenças co1n soltlo. 

De Almi rante até Capitão de i\Tar c Guerra inclusive . . ... 
" Cnpitilo de Fragata até Cadete cxclusiYe . .. ... . ... ... .• 

Licença~ sem soldo. 

De Almirante 11lé Cupitüo rle Mar e Guerra ioclnsiYc .. . .. 
» CapitJo de Fragata até Cadete exclnsive .•....•. ... . . . 

Escusa do serviço em tropa de linha .. .. .. •..•....... .. . 

Rcgist.ros <lc patentes. 

De Almirante . . ... .. . ...... . .. .....• ...... .... .•...... . 
» Vicc-Airnimnte .... . ..... .... ....•.............. . .. .. 
n Chrfe de Esqundra ....... ........•....... ... .... . ..•. 
» Chefe de Divisão . .. .. ... . . . . .. ... . ... . •...... . .. . . .. 
» Capitão de Mar c Guerm .. .. ... .... ...... ...•...... . 
» Capitão de Fraga ta ..... .. . . .......... . .•....•..•..•. 
» Capitão Tenente .... • ...... . ....... .. ................ . 
>> Primeiro Tenente .•. . ..........•.......•... . ........• 
» Segu ndo Tenente ..... ..•.. . . .... ...... . .. ...•....•. . 

Capcll ileo, confol'lne suu pate;:;tc. 
Cirurgiões, idem. 

GH400 
1H6oo 
2HOOO 

l~SS CO 
l l!SSOO 
68400 
as2oo 
2H400 
211000 
lSüoo 
1H2oo 

uso o 

Ca rtas de Lentes c quacsqncr outros t ítulos, mctatlc de scns rcs
pectiyos ycucimcntos de um mez, c pelo rrgistro mct.adc do qu e 
hou r ercm pugo pela nomenção. 

§cllo, 

Nos passes dns Lanchas c Sumacas para dentro da PJ·ovin-
cia do Rio de Janeiro................................ RlGO 

Dito de outra qualquer embarcação para os mesmos portos. 8320 
Dito de qualquer embarcação para fóra da Província do 

llio de Janeiro................ . .. ........ ..... . ...... 8320 
Dito ele embarca ções estrangeiras............... . . ... .. .. SG40 
Dito quando se reform ar o passaporte pal'<l cada Lancha. . 11480 
Scllo em qualtluer titulo. , . ....... .. ..... . ... . _. ... .. ... . 8610 

IJnrcnçües dos pa izcs s!'guintcs : Portugal, Hcspauhn, !'rança , Tlus
IJ in:~m ;lrcn , Prussia, Jlustria, Sanlcnha, Paizcs 13aixos, Estados 

Francisco Xat'iCJ' Bomlcmzlo, 
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l'm•t:n-ia ela lnstteetot•ia tll\ Ali'mulega ela elu•te em t!) 
ele Junho ele '1 §63. 

Convindo rcgulari ar o despacho de mercadorias de prodncc«o c 
iotlustria nacional, que sno importadas dus províncias tio Jmpcrio, 
ordeno, de confonn itlade com o disposto no a rt. 625 § 3 . o do 
l\egul umcnto c Circul ar n .o 590 de 20 de Dezembro de L8G2, que 
só111Cnte se cooccda o despacho li \Te uo exped ien te de ' /2 "/o :\s 
mercador ias constantes da relação junt.1, que são isentas desse im
posto pelo citado art. do Hcgulamcnto, c por não terem similares 
no cstrangci•·o de conformidade com a Circular elo Thcsouro; ficando 
todas as outras não comprchcndidus na referida relação sujeitas ao 
expediente. 

Rclacúo das mcrcado?·ias ele JJroducção c indust?·ia nacional, que 
ení vi1tudc do a1·t. 625 ~ 3. 0 do regulamento c C·inular do 
Thesouro n. 0 590 de 20 de Dc;:;cmbro ele 1862 são isentas do 
e.rpedientc de 1/2 °/0 quando importadas elas províncias do Ir11pcrio. 

Algodão em cnroco ou em rama. 
" » fio ôu tec ido cJ c q ua lquer quuli ua dc. 

Amcdoim ou moudobim, 
Ara ruta . 
Arroz. 
Aves de qualquer espccic. 
Bagns de mamona. 
Danbu el e unto de porco. 
Datatns a li mentícias. 
Discoutos de qua lquer qua li tladc. 
Bolacha. 
Café. 
Carne secca (xqrquc). 

" de qualquer outro modo preparada on em conscn·a. 
Ct\bolns e alhos . 
Farinha de mandioca, milho, arroz ou llnlatas. 

n de trigo ou centeio. 
Favas cJc qualquer qnulidodc. 
Feijlo » » 
l'rulas » " 
Gado » » 
Guaraná. 
lpccacuuuha. 
J"cnha. 
Lingui ças scccas ou sn lgndns. 
i\lndciras de qua lquer ljUa lidacJc. 
1\lilho. 
Ouro em bruto ou em obm. 
Ovas seccas ou salgadas. 
l'ei:tc sccco ou <I e tJualquer modo prepn rado. 
PolYilho. 
Pra ta em bru to ou em obra. 
Sagú. 
Sal commum o.v de cozinha. 
TnmorincJos. 
Tapioca. 
Tomates em massa ou em cousena. 
Toucinho ou hanha sulguda ou salmoura, 
Trigo. 
Urucú. 

{ \ssignndo .T . Anliio F'crnanrlcs Leão.) 
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O Presidente d::t Proui'ltcia de S. Pedro do Ria Gt·ande âp SuJ., 
usando ela outorisaçao c:olloedida 1ws arl's. !!1 e 38 dn Decreto 
n.<> 2<SJ de ~9 de Sutcmbl'o de I llv91 t no A viso do itlinistcrio 
((a J'G;;~••cia de lll d/! Octtubro do mesmo anmo, ?'eb·IJl ve que se 
ob•·crpem as srg uúl/.eo 

lnstrttc-;õcs P.~·o,•isorias . (') 

Art . 1. 0 Para us merc:~dorias comprchcndidus na labella 11. 0 1 
nnncx11 ao DccTf'lÓ n.o 2486 de '29 de Sete•~ll>ro do auno pas
tiado, qne se dirigirem por via Lcrrrstre dos Fsta dos limilropl~es 
para C8la pro1 im i11, c p:~ra os ~· enr.ros de prod ucçUo e mauufac
lura ll<H" iona l e IIHl. •·ado rias r s traug•• ira s, qnc da mesma proviu
cia sahirrm para os ditos Estados, ficl!o habilitados como lcgaes 
os srguintrs pa ssos : 1. 0 o p11 sso do Chuy; 2. 0 o do Cacique uo 
~u i rJa barra do Tc lhu; ~-" o do Centurião; 4.0 o pon~a eru que 
a rsLrudu, que v.cm do Ser ro Largo uu dirrcçào de llngé, aLm
' 'eSSii o St•no de Acr~ u{l , despo .. tando (l arroio dn Mina ; !>.P o 
passo de S. Diogo; 6.o o do Pui·passo, 0:1 barra de Quaralt) m. 

Art. "2 .0 Ern cudu um drstes passos, c bem a&sim na cochi lha 
de llacdo, nu unHI das VQrtcntrs do Quarahym-mil'im, onde a es
trada srguc ao passo d<' Bapl ista, c no ponto mais couvcuienlc, 
se ••stauclerrró um rrgistro fiscul (que será co llocado junto da 
glilnrda nr ll c rstacionacla ) á cargo de eHlp!'Pgados das Mesas de 
Rendas crr.adas, ou da A lfand cgu n.uis proxima. 

A rt. 3. 0 Os culllrnondanlrs das froutc1ras furão esta,!Jcleccr pos
tos mi lita1·es nos lu J,~arr s detr nniuudos paru reg istro, que já núo 
tenhào I<Unrdus , cunsr•·,undo nr ll es destacamentos que, além de 
cnc,1rrl'gados de polil'iar as fruuLcirns, sr incumbao igun lmeu tr, 
po •· rnrio de rondas, de obstar Yi({ilantrmcnl.c o cuuJ ntbnu!lo, com
pnreccnc;lo •, m pontualidade e auxWaudo o agente ti sca l., que uo 
regis tro estivt'r funrcionuRdo, scrnpro que clle u,ccessite de ap.11~o 
d.e força parn o dcscmpruho de suus olll·igpçõcs . 
~ llnico. Nas tom adias, qn é r clfcctuadas unicamente por pra

ças dos 110stns ou dr.,;tncamcutos mihtarc$, quér pl'lus agt•utes fis 
coes , CJJ• arrrgndos dos rrgislros, auxiliados por ellns, ser~o as 
mrsmas praças consideradas tnmbern r.mno üpprcbem.ores . 

Art. i.9 Cada Mesa d e Rendas tlest.p.cnrá no r.egistra, que lhe 
pertencer urn ou mais guardas de r~onhccidn octiüduda i: :il;lte1-
ligcHcin ( confo.l'me a iLn.portnnriu do registr:e ), os qnncs de:voráü 
6cr op1Jortunamentc suhstitujdos por outros eu1 ig.noas circumstara
cins, e se lhes conrcdPrá, quando empregados nc.stc serviçe, a ca
valgadura precisa , conforme o que se acha disposto no paragrn
pho uaico ~lo art. E/:1. do D.ellfoto n. 0 2~86 de :19 c:e Setembro do 
anuo p.assndo. 

(4 r:stas l11slrucJ:ócs farão approvadas pcto ,11inisterio da l'a;;m.da. 
mandando-se porem qttc nas mrsmas se mc/.!Hssem os passos md~ca~ 
!j.o~ pçlo rnspector da A l{andrga de urugnayana. ,lq;iso em lS de Ja~ 
nem> de 1861 ·1. (Boi. ) 

3 
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Art. 5.o Compele aos Guardas encarregados dos rcgistr·os fl scaes, 
de que trata o artigo antecedente, mediante as instrucçocs, que 
receberem de seus chefes, as seguintes atlribuiçocs: 
~ t.o- Apprebeuder, ou fazer upprehcnder pelo destacamento do 

posto militar, ou guarda mais proxima, todas as mercadorias es
trangeiras qu e entrarem pelas frontcirns terrestres para o territo
rio do lmpcrio, pontos ou passos n3o habi litados, bem como as 
carretas, c qu:.csqucr outros vehiculos c unimucs que as coudnzi
rem, c todos os artigns de colllm crcio dÕs não permitLido,, que 
transitarem embora pelos passos legaes e registros, c bem a sim 
aquelles que forem encontrados "Ccultos no tcrritorio nacional, ou 
em caminhos dcSYios escusos c não frequentados, sempre qnc sejilo 
cncontr·ados perto das fronteiras ate um quarto de lcgua , ou que, 
dcllns forem perseguid os rm acto continuo. 

§ ~ . 0 Apprchendcr ou fazer upprehenclcr os gcncros de pro
ducçiio c mannfu clnra uucional núo com prchend illos na tabellu an
ncxa sob n.0 1, que , :u·hnndo-se nas condições acima , seguirem 
por terra caminho dos Estados 'i Linhos sem que pro,•em 110r do
cumento, conforme o modelo annexo sob n.o 2, expedido pela re
partiç.ilo fiscal competente, terem pago os respectiros direitos ll c 
exportação. 

Si 3.• Deter, ou fazer dclcr ns ·canetas , Otl quaesqucr outros 
' 'ehiculos c anirnaes de tmnsporte, que traasitarem com gcncros 
uacionacs suj eitos á direitos, ou com mercadorias cstrungeiras, 
pelas estradas que SC dirigem de uifTcrenlCS lugares desta prO\'in
cia aos pontos uas fronteiras terrestres, ou proximos l.lcsta , ou 
qnc ti verem de atravessar a linha di\ isoria, ou passar por estradas 
c caminhos, que lhe forem contíguos, uma vez que niio venhào 
acompanhadas de guia , oouforme o mollelo a11ncxo so l.r n. 0 :1, pas
sada pela Mesu de nendus ou Collcctor·ia do lugar de sua proce
dcncia, c quando não haja nellc estação fi scal, de urna nota des
criptiva elos volumes, nurneros, marcas c cooteúuos, quem os 
rcmctte, c a quem vão ser entregues, aothcuticada pot· qualquer 
autoridade do lugar, na fórm:~ do art. 2G do Decreto, remottendo 
o infractor ou infractorcs com a competente parte circumstanciada 
á l\Iesa de Rendas mais proxima, a fim de que tenh.t lugar u co
brança dos direitos em dobro, c da mul~a comm inalla no at·t. 24 
do Decreto (•). 

Art. 6.0 As mercadorias, que dos Estados Yiziuhos partirem 
por terra com destino a despacho na Alfandega da Uruguayana, só 
poderão transitar pelo ponto do Pai-passo, un ico para esse fim ha· 
bilitado . 

Sl 1. 0 Os conductores dessas mer·cador ius slio obrigados a t ocar 
no registro estabelecido no referido ponto, para apresentar o ma
nifesto por duas vias, co nforme o modelo anncxo 11 .0 4, dn quo 
trata o art. 23 do Decreto, sob pena de paga rem um a rnnltu de 
lOCI/1000 a 5008001) caso o uão apresentem. 

Sl 2.o O encarregado do Tcgistro, conferindo o tlito manifesto, c 
nvcrbaodo oclle a nota da conferencia, pregará em cada rolumc o 
-visto-impresso, confot·me o rnouclo 11. 0 5, (cujos exemplares lhe 
serfio fornecidos pela Alfundega de Un1gnayaou), datado do dia em 
que proceder ao exame, c assigttarlo por· se tl puubo, c nrchil'ará uma 
das yias do manifesto, pnra remettcr impr·cterivelmcntc com as ou-
1 r as, que tiver reunido, ao I nspector du sobredita Alfaudega na pri
meira occnsino que se olferecer. 

(*) l'~ja-sc a nota ao m· r . 2 1. part e '1." rlo JJecNt.o ?l."l!·ISr. d,~ 20 
r/r srtembro ele JS;íO. f 
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A.rt. 7 .o Os Adllli.nistradorcs das !\lesas de Remias devetáü esco
lher e nomea r, nos termos ·do al"l. 6.0 do Uegulameuto de 22 de 
Junho rir 1836, c art. a& do Decreto citado n.0 2í86 , vigias ex
ternos d"cntre os moradores da s fronteiras co mprehcndidas no mu
nicipiv de sua jurisd icção, co ofonne os arts. &.o, G.o c 7. 0 do mesmo 
Decreto, que, merecendo-lhes inteira confiança, se qneiruo incumbir 
desse cargo . 

Art. 8. o Os vigias terão por obrigação : 
§ 1.0 Apprehcuder os gcueros e mercadorias sujeitos a direitos 

de importaç;1o c exportação, qne se pretenda fm~nr transpor a líoha 
do territorio do lrnperio por f.óru dos lugares permittidos na linha 
divisaria, na coul'ormidadc do disposto no art. 1.0 destas instruc
çocs, c que forem por isso encontrados em lugaees proximos da 
mesma linha até um quarto de legua, ou que forem dabi per
~eguidos em acto c.outinuo, bem como os aoimaes c vehiculos, que 
os conduzirem. 

§ 2.0 Dar parte irnmediatn mcnte ao encarregado do regi>tro, que 
cs tircr mais pct·to, dos gcneros c mercadorias, que nUo poder ap
prehenrlcr, n fim de que clle providencie sobre a apprehensão . 

§ 3 ° Entregar com urgencia no mesmo registro ou Mesa de Rendas 
(se esta estiver mais pro~ima ) as apprehensõe·s que fizerem, dando 
no acto da enbrega uma exposição assignada c minuciosa de todas 
as circumstancias do fa cto, como o lugar em que foi efl"cetuada a 
apprehensfio, nome da pessoa ou pessoas que couduzirto os objectos 
apprehcndirlos, c qnaesquer outras declaraçOcs, que possl!o escla
recer o julgamenbo. 

No exercício de soas funeções poderão em caso de necessidade 
pedir auxilio íts autoridades c á fot·ça militar, que estiyer mais perto , 
o qual lbcs será miuistmdo com presteza. 

Art. 9. 0 Os vigias nao pcrccbc t·itõ Ycncimcnto algum dos cofres 
publicas, mas terão direito, assim como qua csquer outros apprchcn
sorcs de mercadorias ou gencl'Os coutrabandeados, ao producto li 
quido das apprehensoes, que forem julgadas procedentes . 

Si Unico. Qualquer pessoa, que os tiver ajudado a cfl"ectuar a 
apprehensno, terá conjuntamen te com clles igual direito ao respec
tivo producto liquido, segundo o art. 31 do Decreto. 

Art. 10. Do mesmo modo prescl"ipto no art. s.o destas iustmc
ções prnccdcr·áll os postos militares, destacamr.ntos, rondas, c par
.tidas encarregadas d<t policia tia s fronteiras terrestres, sempre que 
íizerem upprchcnsucs de gencros ou mercadorias sujeitas a direitos. 

Art. 11. RecciJidos pelo enca n egado do registro fi scal quaes·· 
quer objectos upprehcnditlos, segu ndo o modo indicado nos ar
tigos precedentes 8. 0 e 10°, o~ rcmcttcr:\ sem demora com os in
fractores, guanlados por uma .esco lta, á Mesa de Rendas mais 
Jlroxima, co nfo nnc o art. 33 do Decreto, acumpa nha.ndo a remessa. 
não só o termo do to ilo o occonirlo, que del\erá lavr<rr na fórma 
do art. ~9 drJ mesmo Decreto, como todos os documentos rela 
t ivos á a)lprcheo~no. 

Art. 12. Na Mesa de R eu das se proccllcrú Jlf'lu maneira prcs
cripta nos arts. 32 e 33 do Decreto, tcntlo em vista o disposto nos 
arts. 12, 13 e 28 do mesmo Decreto. 

Art. 13. Os encarregados dos registros fiscaes observaráõ á respei to 
das npprehcn~oes que fizerem pur si, ou com sua iutervcuçllo. o 
mesmo que se acha prcscripto nos arts. s.o, 10 c 11 destas instrucçllcs. 

Art . 14. As embarcuçoes, reg istros, e barcas de vigia, aos quaes 
na co ufurmirlade dos arts. 31 c 37 rio Decreto incu mbe o ser
"iço da policia 11scal da Lagón Mirim c Um guay, cxccutará!í as 
Jnstrucçücs qno lhes forem dudns pnra c~se fim pelos rcspcctil'os 
inspcctorcs das Alfdndcga~ do Hio Granrle c da Uruguayanil , C011~. 
;lpJlr'uY'tH;ào da Thcsou.rat•ta . 



-20-

Art. l ü. A i\lcsu uc Hend;ts de Juguurao além du jurisdicçlio 
IJ11C tem pelo a!'l. 6.0 do Uccrcto, abraugerá todo o municil>io do 
mesmo nome. 

Art. 16. As lict'ncas d~ que trnta o pat·:tgral>ho unico llo art. 1 t, do 
rercrido Decreto serão concedidas pt'lo lnspcl'lor da Alfandrga do 
Hio Grnnuc com as cnutc•las rcf·ommc•odadas no mrsmo nrUgo, e 
quunrlo as reeusar podcrüo as put•tcs rcêorrer ao inspcctot !lu The~ 
so urariu. 

J.rt . 11 . Niío 1:stilo sujeitas 6s d iSJJOSi~ürs do art. 1& do De
creto as duas can(tt.s 011 hot<'S 1tc simples lrnnspol'tes de pl'ssoas 
uo rio Jn~uarão, na conformidnrlc rio que dispocm o .. hiso dn Mi
nisterio da Fazenda de l!l ur Outubro de 1Bá9 SJ 3. 0 (*) 

Art. 18. Os lanchücs que fizerem o rrgistro srrno con,·cnien
temenlc rtrmarlos o tripolados com 10 mnriulleiros, c um p.ctrao. 
A bo1•do de cada nm dos lnnchOrs cst:ll'á clfec<ivutnento um guut·du, 
clcvcodo ser o commandnnte, c poderá ~~·r njud;Jri.J p"r outro quando 
a respccl iva Mesa de R!'IHias julgar couveui~nlc. 

Art. lll Os 'rtwimrntns dos J>aLrõrs e mariuheiros rio l'egistro 
serão designados pelos rrspr!'livos administntdorC's, c suhn~t•Lticlos n 
apprOY3Çno da Tllcsouraria por iotcnucdio do> lnspcctorcs úas Alfan
dc!(as. 

Art. 20. Os Adlllitiistraclorcs das Mf'sns d~ Rendas rrqnisitaráa 
n armamento c mnuiçO(•s de que pn•cisat· n IWat·ntcno dos c ·rg is~ 
tros da Lugóa ~lirirn, c dos que são errados nos passos e pontos 
dcsh·uados nrsLas luslnH·çocs. 

Art. 111. Dentro do tCtTitorio da jurisdicçfio rias mesas de Ren
das crcadas p<>l<> D.:cc-rto se furá a ao·recaduçãu das rcndus intcruas 
ua fórma pc·cscripta pelo art. f>4, c no~ rrgulantcntos c ordens que 
rGgnm as Coll cctt>rius. 

Art. 22. As Mesas de Renrlas de Pelotas, Jaguar/lo c S. José 
do Norte, rcmcttcráo mcnsahncnte á Alfandrga do Hio Grande, 
afim de ser transmitLitlo á Thesouraria, o seu balanço e~plicarlo, 
comprrhendendo toda a rcrrtta, ou procrda rlla de rendas d•• im
portação, o•portaçno, e dcspac·ho mol'itimo, ou de - n•urlas do inte
rior- c de drp<>sitns. E este bal:cnço S<Tá ncompanlwdo !lr todos 
os documentos justifict~tivos, qnór de toda a despcw de repartição, 
Sl'ja quul fór a natur<wn della, quér dos dn receita das r1•orlas 
intcro us, como conhr.cimeutos de emo lucncntos ria Fazenda, guius de en
Lrrgu de diulwiros d' orfilos ou dr bcus de defuntos e 1:useutes, c outros. 

As i\lezas de Rendas de Bagc, e Santa Victorin do Palmar ra.rão 
igual remessa á mcsmu Alfonclcga tricncosnlcneote. 
~ Uoico. - A Alfaudega do Hio Gnmde, aprnus receber os balan

ços c~plirados c doculllcntos a Piles nnnPlos, os trnnsmittirá á 
Thcsout·nria de Fazenda, por!r.ndo <'m oficio a cs·La fazer á respeito 
us poudrracües, (]UC se lh e olrcrccercm. 

Art. 2.3 . A rlisllOsicão do urLcgo prl'Ccdcntc rcfatil'a iís l\1c5as du 
Renrlas de Bagé c Sa'nta Vi1·toria do Palmar é applicavel f1s Mesas 
rle Rendas subordinadas fl Alfuudcga da Uru,;uayuna, nos termos do 
art. 13 rio Decreto n. 0 2A85. 
~ Uni co. -Exct•plo porem quanto ãs Mesas ele Rcnuas ele Alegre lo 

r. ::iaota Anna do l.iHacncnto, que, pelas di~tnncias do lugar, dei'P
rao rcmcuer cJi.rcclamcnte li Thosouraria. tumbcDJ en1 pt·azos trimen
'ac~, os balauços explicados al'otnpunhudos dos mesmos documeu--
1 o> oteucioundos no artigo prect•den I c. 

('I Aé/t,a-s·e adia11tc e~ t. e Alli~o , licm Gomo o de lG i/c Otl(ubro ctu l8G<J 
'l'W tntla 1!c! IHCl'IH(I owtcric!. 



Ar!. 2l. Os Ji,•ros, g~ri lls, despachos de etpvrluçiiu c d~ comumo, 
manif~stos c mais papeis ndativos sómcntc ao se rviço proprio da~ • 
Alfaodrg11' e :\Ja•sas de ConsuiHdo se rão nu couformiclade do na·t. 10 
elo Decr eto, rcm~Ltidos mcusalm t•utc pelas Mrsa' de RPTrdas á Al 
faudcga resp••ttiva, acouapanhados dr una bulnnçu t•spctial dcruous
tratiro nao só da rl'ccita, como da dPspcza propriamente dita das 
rcpartiçües de importat:llo e exportação . 

SI Unico. -No flrn do rxerciCiu todos rsscs ducurnrn tos serno reco
lhiclos prlns AJrandcgas (I Thesouraria de Fazcnda .cona os das mes
ma;: AIJ';~ndrgus . 

Arl. 25. Nos mr.zcs de J;mci·ro, Abt·il, Juil\o e Gutuhro ser!lo 
irrrpretcrirclmcnte rccnlhillos 110 cofre du Paga.Joa·ia Cr.ntml os saldos 
das Mesas de Rendas de Alegrete no dia l ~ . de llagé uo dia 1:3, 
~~ de Santa Anna do Lil'l'amcallo no dia ao; no da Alfandega da 
Ur·uguaynna os das ~lesas de Rendas dr ltaquy uo rfia 13, c de S. 
Dorja nu din 15; 110 da Alfnudrga rio Rio Ga·ande. mr.nsalmrnte os 
dus Mrsus dl~ S. ,Jo~ó do Norte no dia 3, de Pelotas no dia G, de 
.Jaguarnu 110 dia 18, c de Santa Victoria d0 Palmar á 21> dos mczos 
de !"cvcroiro, Maio, Agosto e Novrnrbro. 

Os c.ouhrc inacntns, qno cotnpt·ov;o.rcm a entrega dos saldos, docu
rneotaráõ o a·csprctiyo IJal~n , o cxplir·ado. 

Art. \!li. A correspo. dct1cia da Thcsoura ria de fazenda com as 
l\lczas de Hcndas, c vite-vrrsa, rontiouará a ser· directa, sarvo: 
- !. 0 a c<cep~:ào dos arts. 2t c 23 destas lnstrucções: '2 .0 se a 
mesma corrcspondcuc.ia por qualquer circumstancia versar sobro 
ncgo1· io pt•o prio das Alfaudega~ n ~lesas de Co nsul ado, não ficando 
aiuda assim a ThesotHaria iuhibida de dirigir-se dia·cctnmente ás 
rcfrrirlas Mesns, a fim rir. obtrr com presteza (IS. informações que o 
bern do serviço publico reclamar. 

Art. \17. A porcentagem que compete aos empregados das i\Iczas 
de Rendas, de que trata o Decrrto n. 0 :4Rti e C> li.IS lostrucções, 
será regu lada provisoriamente pela ta!Jrlla annexn u. 0 (i, 

Art. :28 Os actnacs em)lregarlos du Me,a de Henrlas de ;:;. José 
do Norte, que conscr'l'arcm us nGmrarõc•s, qu1• tem em virtude do 
Ue;(ulumrnto de 10 d :· Abril de 1858, que buhon oomo o Dccrrto 
n.u ~147 da tllrsnaa duta, cttntiuuaráõ a prrcrber o vencimento 
marcado nu tabrlla annc~a uo Aviso n. 0 210 de \13 de ju1bo de 
1 SóS; quér srjiio <'<Hr srt'' a rios na 1\lesa, qoer passem a ter exert'icio 
na Alfande:::a do Hio Grulllle, conforme o diSJJOsto uo art. 31 pnra
gr·nplro 11111ro do Dccr·rto n.u 21t86, c art .. 5. 0 do Aúso tle 10 
de OuLuiJro do a uno passado. 

Palacio da Prcsidcn c ia em Porto A!rg rc 23 de Fevereiro d~ 1860. 

Joaquim A 11/ci.o F ernandes Leá?. 
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TABELLA. N. 1. 

Dos gcneras e u•crcatlarias tle t•rodncção e manuf"clut•a 
nacional lht•es de dit•eito tle ma::p01•tação . 

Animaes c aves de qualquer espccie . 
.Arreios completos paro montaria , lombilhos, solas inteiras ou re

talhos. 

Carne de qLw lqLlllr quali dade, sccca (xn rqu e) com ou sem snl, em 
sa lmo ura , fumada, prnporada de _qua lquer ou tro modo ou em 
conserva, fresca ou vcrd!l. 

Co•·vão d(l qualqu(lr r, ualidade. 

Frulas verdes ou srccas, rai zes, flores, folha!, legum~s c foriuaceos 
de qualquer qu all dadc, sementes para 11 agric ultura. 

Jn , trumco tos, liv ros c utensílios proprios de qunl']uer naturalista que 
se des tinnr á exploracão da natureza do Brasi l. 

Leitr animal em c.m s ~rra ou de qualquer uutro mudo, massas de 
lo ,tc, qU CIÍ'JS . 

ÜbJC<· tos de hisloria natural. 
Ditos de uso e serviço olos chefrs das misslieli dipl omati cns brasileiras 

ou estrangr.i ras que trans1tarem pelo t.:rritorio da proYincia de 
S. Ped ro do Rio Grande do Sul . 

Ovos de qllaCSfJ 11er aves. 
Roupa, trastes c ohjcctos rl e uso rios viajantes nccessnrios pnrn o 

scrviçiJ domestico , bem como quacsq ucr ntcusilios ri c agricultura 
ou outra inrlustri<J p(lrtcnreu les a oarionaes ou es trange iros que 
forem uomil'iliar-se nos estados limitrophcs. 

Pnlacio da P residcnr.ia em Porto Alegr-e, 23 de Fever eiro de 18GO. 

Joaquim A.ntão Femande$ Leão. 
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GiJB . .\. N. 

A carreta de que é dono . ................. . .. . . . ...... . ...... . 
c conductores .... ... ........... . ..... . ... .... . .. ... ............ . 
transporta para. . . . . . . . . . . . . . os gencros naciooacs aiJa ixo mencio
nadas, que nesta •lata pngár3o os res (lCCLiros direitos de exportação, 
conforme a nota n.o 

riti~IEnos. 

F S. N. 0 

D 1, 7, 6, 4, 
10, 12, H, 
17, 19, 2U, 
22, 24, 

s 1 a 10 

QUANTI- \'OLU-

DADES. MES. 
CONTEUDO. 

Oitenta Tcrçrs t•om trezentas e 
trinta arrobas de 
hern• mate que 
remette '' u Lonio 

A QUEll 
REUE'TTI DOS. 

da Si lya Lima n José da Costa Ma
chado . 

} Doze 

Darri- com setenta an·o· 
cas. bas de USSUCill" 

que remettcJos ~ 
da Costa c Silya a Antonio dos Sau-

tos Pr~tdo. 

Dez Suecos com Yinte alquei-
rcs de fe ij ão que 
remctte ~1 anoe l 
Justino d'Ayila a o. Pascoal Mo-

rillo. 

Esta ! Ó terá valor por . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . dias .... , ... 

Me6a das Rendas da Vil! a tle Santa Anna do Livramento em 3 f 
de Janeiro d~ lSGO. 

O .A. dminislrndor, 



~lodelo de um despacho de expurtaçào. 

Santa Anna do Livramento 31 de Junciro de 18GO. 

Ao Sr. Escrivão 

F .... . . f .• via n. 402. 

Para Taqnar imbó na l'.nrrcta do P.. . . . . . . . conductor Jono da 
Cunha. 

D~~pnl'ha Antonio dn Sil\'n Lima o srguinte : 
!lla•·co-W F. - 80 uileu la t erços com trezentas arrobas de herva 

mate. 

nrroba 

Antonio da SilYil LiJUil. 

t:~oosooo 
G 

608000 

Deve 11agar sessc,lta mil l'(íis de clh·chos de :» pot• 0 /o 

Dil·eitos de G por 0 /o 

3f 
tS-60 

f 

~çeebi 

O administl."allOl' 

F. 

Lançado no livro l!CSilCCtivo a O. '7. 

3t 
1.8-00 

f 

llocha. 

rs. 60,~000 

Dias. 
Confere. 

Ncne:es. 



' l 
• :1.":> 
' G'{ 

~llodelo b . o··a. 

'GUIA N. " \:t 

·A ·carreta, · de que é· dono José Theodoro Marques, e conductores João Hypolito ê Manoel Marques, que de Pelotas s-egue para Bagé, 
· conduz as seguintes mercadorias. 

-. 

!!ARCAS., NUMEROS.,QUANTIDADES .,VOLUMES. CONTEUDO • ·11'011 QtlEll REMETTIDAS. CCNSIGNAT.!RIOS. 

p 1 a 50 Cincocnta Terços Com duzentas c cincochta arrobai de erva Antonio da Silva Custa Joaquim Vieira Netto 
mate • 

A 
. ,f, 5; 7, lú1: .}nez Bento José da ··silva A ordem 12, 13, H, C abas Com quinhentas p·eças de chita em moriru 
· Hi)·'20, -24-, 

' -Bento Antonio klves ·com cento· e vinte peças de lenços de chita Trist:llo Xavier 
w 19 Uma · de algod11o. 

Caixa ' 
t D 

' Esta só terá vigor por. ... . .. . . .. . .. . .. ·dias ... ...... · . ........ . .... .. 
:.Mesa.de Rendas -Geraes de Pelotas, ........ .... .... ·~de- Fevereiro -de 18'60. 

I '() ·ADMINISTRADOR, 



<O 
CN 

{lllodclo pat•a ser imJlrCsso ). 

GUI& l'i .o 

A ....... ...... :................ . . . . . . . . de que é dono .................. .' ....... : . . . . . . . .. .. . . . . e conduclores: ..... . .. 

que de........................... segue pâ.ra.............. conduz as seguintes mercadorias. 

• • . QUANTI-

I 
. ----~ 

niAltCAS. I NU!!EROS. DADI!S.I VOLUMES. I CO:'<TEUDO . roR QUE~I nmmrrmAs.l COl\'SIGNATAUIOS. 

----~-

Esta só terá Yigor por ....... , • .. • • dias ................................ .. 

1\fesa de Rendas Geraes de............. de ........................ , de 1860. 

o AD1JIISISTRAD0lt 



l
c>< 

BIODELD N, 4. 

Transporta a carreta de minha propriedade para a Alfandcga de Uruguayana, conduzida pelo abai-xo assignado, e acompimhada por 
F., F. e F. as seguintes mercadorias, que vão alli ser despachadas. 

~I ARCAS. \ NUMEltoS. 
QUANT I· 

VOLIDffiS. CONTEUDO- POR QUEM REMEI'TIDAS. I COl'iSIG:'íATAR.lOS. 
DADES. 

I 

A 1 a 20 Vinte Caixas com mi l peças de chitas ................. Joaquim Gomes ..••• . Narciso José Soares. 

F 18 c 20 Dous Embrulhos com cem peças de renda de filú ..•....•.. Tito Julio de Souza ••. :Miguel Gomes dos Sau-
tos. 

T 1 a 10 Dez Fardos com cem cobertores de lú ... .. .. ...... ... Francisco de Azevedo .. !\I arques de Souza. 

G 3 a 8 Seis Barricas com vinte duzias llc garrafas de cerveja ..•. Antonio Jose Gomes ... :Miguel 1\Iarc[UCS . 

H 16 Um Caixão com quarenta pessas de lenços .....••..• • Francisco Manoel de 
Almeida ....... .... Antonio Joaquim dos 

Santos. 

(Assignatura do dono da carreta). 

Conferida nu registro do Pai-Passo. Fevereiro 4. de 1860. 

O Encarregado 

F. 



~8 

ltloüelo n. c;, 

Visto 
' 

Registro do ~~i-pa~s~ 4 d~ Fe~er~iro de 186,~: 

f , 

1 • .•. ·.~~ ....... · . •.. 

1\l.odelo pà1•a se1• i01pr~sso. 

Visto ~egisttro do Pai-passo, de 

de 18 

9 Eo~arregado 



O> 
G'l 

Tabella n; G, annexa ás Jnstroe·ções desta dâta para execução d'ó Decreto o. 24SG dé ~9 tle Setcmlíro d'é ;t8;;'9. · 

i 
.. ' ALEGRETE. · RAGÉ . ITAQUY{ · JAGUARÃ:O. . PELOTAS. S~~::~~~~:.O J SÃO BORJA. -

30 •/o da renda 20 •/o da re~tda 15 a 25 •lo con- 20 of0 da renda !5 o{o da renda 40 o{o da renda 4.0 o{o da renda :: 
'divididos ·em divididos em forme o ren- divid·idos em divididos em di·vididos em divididos em 
12 partes. 12 partes . dimento divi- 20 partes. 16 partes. 1.2 partes. 12partes. 

' ' didos em 16 : 

EMP-REGOS·: partes.(*/ 

' 
~ ~ _.._;~ ~ ~-.-..... ~ ~ 

I "' .g~ 
ui-· "' "' .; 

"' o o o o o o 
"O "' "' "O -o· "O 

"' '" "' .. ., ., ., 
Oll .,; · t:l) ui .... bl) ,; bll 

~!: 
t:l) ,; • t:l) .n t:l) B! ~ 8- "' "' "' "' "' "' 3 ..... "' .. .... s .... _ ., . .. 

c. õ o;.. 0. · ~ 

"' c. o.- õ "' "' o o o - o .. 5 " ~~ " 8 " 6 = 8 " 8 :::s 5 :::1 
t:J o .· a t:l-- a t:J o w o t:J o [;il a -

Adininistrador ...... . .. .•. . J 5 1 5 1 5· 1 5 1 5 1 5 1· 5 
I 

; Escrivão ... . .. .....•. ...... 
' 

1 3 1 3 1' 3 1 3 1 ' 3' 1 3 1 3 

: Guardas . .. . . . .. . ...... . .. . 2 2' 2 2 4 2 6 2 4 2 2 2 I 2 2 

(•) Quando a renda mensal não exceder de 2: OOOIIPOOO deduzir-se-ha 25 °/0 , 20 •fa·Quando ch'egar a 3: 000~00,. 
e dahi para cima-t5 •t; conforme a ordem do Thesouro n.O 2t..O de·7 de Julho de 1856 (a). Palacio d-d Presidenci-a 
dá Ptovincia de S . .Pedro do ·l\io Grande do Sul em Porto-Alegre, 23·. de Fevereiro de 1860.- Joaquim AntãQ 
Fernandes LMV': 

(à) A 'intellígencia da Ordem dó Thes-ouro n. 240 de '7 de Jullio de 1856 é que dos primeiros 2: OOOSOOO da renda mensal tem os empre
~ados direito a porcentagem de ~5·0/o, do excedente até 3: OOOHOOO, 20 °/0 ., e por ultimo 15 °/0 da-arrecadaçiío além de 3:000HOOO. Ordem ' 
a Thesouraria de S. Pedro em 17~de Setembro de 1862. 
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DEC[illTO N. 321 G.- de 31 de Dczcmlli'O de 1863. 

1\lunda executar o Regulamento para a navegação do rio Amazonas. 
por emba r cações brasilci_ras c penwnas. 

Considerando quanto é ' 'alltajoso promover o commercio e n na
Yegação do rio Amazonas, e tendo em 'ista as clausulas estipu ladas 
nos arts. 2. 0 c 4 . o da Conven~Uo de 2.8 de Outubro de 18f.S, 
mundada cnn1pril· pelo Decn•lo n. 0 2442 de 1G de JuU10 de 1859; 
Hei por hem que no Lrunsito fluvial pelo rio Amazonas se ohscne 
provisoriamente o Hegu lamenl.o que com este baixa, assignado pelo 
1\larqucz de Abranteli, Conselheiro de Estado, Senador do lmperio, 
1\J inistro e Seti'Ptario de Estado dós N,·gocios Est raogciros c interino. 
dos da Fazenda c Presidtmtc do Tribunal do Tbesouro Nacional, 
que assim o tenha entendido c fa ça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em trinta c um de Dczcrub1'0 de mil oitocentos sessenta 
ç tres, quad1:ag~simo segundo da Indcpcndeucia c do Jnipcrio. · 

Com a Rubrica de Sua Mt!gcstnde o Imperador • 

. =!'/arque;: de A bmnlcs . 

'egul:unento c>specnnl Jlll'oviso•·i~ pm•a n unvcgação, •lo 
l 'IO Jhuazouas JUil' etnb:um:u:oes bn•asi!ein•:ls e pc""
J•uauas, ua confo••midnde d:t Ctntvt~nção Fhn•ial de 
28 de Ontubt•o tlc J.l!l.:iS entre o ln•1•c•·io e a Ue
publica tlo .l!.>e••ú. 

Art. 1.0 Sendo liv.t:c o commcreio c navcgaçilo pelas aguas do rio 
Amazona;; cnLro o Jmpcrio e a Hrpublicn do l'c rú, nos Lermos da 
Conveu~no Pluvial de 28 de Outubr<J de lSfÍS, promu lgada por De
creto n.' 2442 de rG de Julho de 18&V, observar-se· hão no transito 
fluvial as disposições do presente Rrgul;rrncnto, e as rio de 19 de 
Setembro de 1860 na parte que não fór por ~lias alterada. 

Art. 2 .o Os gcneros de produl'ção c manufactura da Hcpublica do 
Pcrú poderão ser importudõs pclus ag1ws do l'io Amazon as, em em
barcações brasil eiras ou peru anas tJe qualquer nuLnrezu, denominação 
ou lotuçüo, qué•· no porto du cidade de Belém du Provinci u do 
Pará, quér nos de 1\lanáos, c Tubatinga da do Amazonas; e vjce
vcrsa os gencros de prodncção c manufactura nacional poderão ser 
expo•·tados pelos portos indicados em embarcações brasileiras O\L 
peruanas para a Rcpublica do Pcrú . 
~ !Jnico. Esto artigo não exclue o commcrcio directo pelas aguas 

do no Amazonas, em cmbnrcnçüeª brasileiJ.:us ou pcruan;1s, en tre 
os portos alfaudegados ou babilitados do lmpcrio, c os du Rcpnblica 
do Pcrú, na · fórrna deste Rcgu lamçnto c m9is disposições íiscacs 
eJn vigor. . 

A•·t . 3 . o Para a Republica do Perú, guardando-se as mesmas dis
posições, podcril;> ser pelas aguas do rio Amazonas nas referidas 
cmbarcn~ücs: 
. 1 . 0 expor tados os gcncros c mercadorias estrangeiras que Liycrcm 

Sido c.lasptlchadus para consumo nus Alfuudcgus do Impcr jo i 
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. 2. o reexportados os generos c mercadorias estr·augcir·Qs imporLadas 
nas AlfandPgas do Impcrio, observando-se nos rcspectiYos despachos 
os arts·. 608 a 621 do Regulamento das Alfandegns; 

3 . 0 navegados em trans ito os gcncros e mercado rias estrangeiras 
destinadas á mesma Republicn ou depositadas nos entrepostos, na 
fórma dos arts. 622 a 624 do citado Hegulamcnto (t). 

Ar·t. L• Para esse fim, logo cjue fót· publicado o presente Re
gulamento, terão plena execução na Alfandcga do Pa rá as dispos ições 
do Regu lamento das Alfandegas relativas no entreposto publico, crcado 
no pot·to daquc lla Provi n~ i n pelo art. 320 do dito Hcgulamnto c art. 7.• 
das Instrucções de 1 ele Outubro de 1860 . 

§ 1.• O Pres idente da l:'rovincia·, sob re proposta do Inspector da 
respectiva Alfandega c infonnação da Thcsouraria de Fazenda 
designará os armnzcns para o deposito das mercadorias, e da mcsmá 
fórma nomeará o Administrador e todo o mais pessoal necessnrio 
ao e~er·ci ci o do dito entreposto (2) . 

§ 2.• A tabcllu de que Lrala o art. 276 do Regulamento das Al
fnndegas será lh .arln pelo Presidente da Província, sobre proposta 
do lns]JecLor da Alfaudcga c informação da Thesourari a de Fazenda, 
e submctLida ú approvação do ~lin istro da Fazendn. 

§ 3.• O Presidente ria Província podet•ít, sendo neccs~ario, auto
risar, além do entreposto publico, ate rlous armazeos supplcmcntarcs 
para deposito de mercadorias, na fúrma do mt. 217 § :l. o c seguintes 
do dito Rcgulan?cn to, dn!1do conta no illinistro da Fazenda para 
a concessão da licença c flllal approvação (~). 

Art. 5 . 0 Alóm da Mesa de Rendas t·.rcada na Cidade de lVfanáos 
pelo Regulamento de f!J ele Setembro de 1860, haverá outra Mesa 
de Rendas na Povoação de Tabatinga da ProYincia do Amazonns (1). 

§ Un ico . Esfa i\lesas de Hendas serão consideradas Estações 
dependentes da Thesoumría de Fazenda da Província do Amazonas, 

(I) Já Se haviit anteriormente doclaraclo qn'c diversos objectos vinelos 
da Inglaterra por conta la nepub lic·a elo PeTú não pocliiio ser nave
gados corn aquclle destino sob onlra bnnrlcira que niio fosse a bra
sileira ou a peruana. Ordem li Tllcsourat·ia elo Parü e A ,·iso ao Mi
Jíisterio dos Etitrangeiros em 17 elo Fei'Ol'Oiro elo 1862. 

(~) DerlaTou-so ao Presidente elo Pan't que para cxecuçiio dos m·ts. 
4.• · 1.•, na parte relatil'a ao pessoal do entreposto, 7.o e 19.o, se 
dov iüo aguardar as ultm·iorcs in slruc~:ôes do Governo rmperial. Ayiso 
em 9 ele Janeiro de lSG•L (DiaTio Ôf/!cia l u. o 20 ele l8ü·k) 

Rocornmendou-sc ao Presidente elo l'ani que sem demora c désse 
éxecução plena na rcspecf.il'ü Alfauclega. üs disposições elo Regula
mento ele 19 de Setembro ele ISGO , relattvas ao entreposto publico, 
modi([caclas e alteradas pelo Decreto n.• 3217 de 31 do Dezembro ele 
1863. AYiso em 11 ele Janeiro do 186:1. (Diario Offjcialn.o 28 de l8G·il. 

(3) A labella, rlo que traia o arf. 276 ciÓ llegulamenfo elas Alfanclegas• 
tan to pant os entrepostos publ icas, como para os pm'ticu lares, deveria 
ser fl xali.a provisoriamente pe lo mesn1o Presidente nos lermos ela 
Circu laT n .o 2 de l1 ele Jane iro elo 18ü•! com u tlovic!a mocleraçao, 
attento o fayor in heren le ao deposito lic mercac!Ol'ias em tacs esta
belecimentos . 

Autorisou-se o Presidente do Pará a usar elo nll>itrc do § s.o deste 
ar tigo caso o dono ou possuielor elo algum ,lrapiche ou armazom 
assim o requeresse se, designados os annuzcns que clel'eri~o ser1cir 
tle entreposto pttllÍico, 1111 l'órma elo§ J.o, a allluenc1n rio mercaclorios, 
ou oubms circu 111 lancias ex ig issem armazcns supplomenlures purtícn-· 
lares . A viso supra citado . 

. (•1) Mamlou-se construir eclificios para rstns i.\fe~as .. "'' iSÇ> ao 'Pre
Stdento elo Amazonas em 15 tlc Junho de 186•1. (mano Offjcw.l n.o H2 
de 18G•I}. 
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il seus em pregados ficaráõ imJncdin tatueute snboJ•diuados ao res 
j}cctivo Inspcctor. · . . . 

Art; 6 ;o Em cada uma destas Repartiçlles ba~·erá tiin Chere com 
n denomjnaçlio de Administrador, o qua l servirá ao mesmo teinpo 
de ThesoureirO, um Escl'i~lio, um EscripLUrario, t~m Portr.iril servindo 
de Continuo, c ·tres Guardas, que sen iráõ ao i:riesmo tempo de om-
ciaes de Descarga; . . . 

SI Un i co. O pPssonl das referidas M('!l8S po rl erli ser altm·Mo pelo 
Min istro d!l Fazenda, como o . eKi~ir o bcln do serviço p!Jbliro . 
. Art. 7. 0 Os lup<JtPs, de quç trata d art; 6. o, á exéepcão dos 
Guardas, serão provisoriamente ex~rcidos por empregados. da AJ
fandcga dá Província do Par!l, designados pPio PresirlelitP, sobre 
propost!J, do lns'pector da Alfanúega, e inforr:nâçno dà Thesouraria. 
f)e Fazenda da mesma Pro\incia, inediante req uis ição do Presiilente 
(la P roviricin dd .AJmazonâs. Estes cmp'regl)_d'os pçrcebeni~, iilém d.os' 
vencimen toS' d os séus e~pr~gos, um'u graLiGcaçiio, que lhes será: 
àrbiLrada pelo mP.smo Presidente, 11lé que sejão organizadas defini~ 
tivamente as referidas l\lesus de Rt'ndas (:.); 

Si Uni co. Os GUardas serão numt'<Jdos na fórmll do art. 46' do 
Regulame.nto das Alfandegas, e o seu vencimento será o da tabellâ 
s.a annella ao mesmo Regulamento. 

Art . 8.0 As Mesas de Rendas de Mánâos e de Tnbati ngillicão ha
b ilita ri as, guardando-se todavia a disposiç3o do ar t. 2 .o, pura im..: 
portaçao : . , . 

Si t.o Dos geoeros de proddcçâo e lll'arJufacturn uacionâl naYe.: 
gados por ca bctagem. _ 

S) 2." Dos generos estrungeiros já despat:hados pilra consumo na-
ngados com carta de giíia. .. 

§ a.o Dos generos de proúucção e milnufuctúra da Republica do' 
Perú. . . .• . , , . , 

S) 4.0 Do.s segmntes gencros cs~ra:nge~ros i siil comin um; ,carne 
secca ou xarque, bura:lháo, fm·inh·a de trigo, c~~<·vno de pedra; 
pedra calcar eu, machmus . ele vapor· e suas pertenças, ulensilios pro:
prios para a lavoura , m ateriaes c instrumentos para obras publicas, 
e outros enumerados na Tabella n.0 10 do Regulamento das AI• 
fandegas; 

Art. 0.0 As ditas Mesas de Rendas ficno' lambem habi l itadas~ 
guardando-se· todavia a diSIJos içilo do art. 2.0, pa ra expor tação: 

SI 1.o IJos generos de producção e manufactura naciona l . , 
Si 2. o Dos generos estran·geil·ós que já ti verem pago direitos de 

. (5) Para .a:s Mesas de Rendas de :Manáos c Tabatinga póde 0 Pre
~iderrte do' Am'a zo nas· requisitr, r ao elo Par(t os empregado·~ que jul- . 
gar necessarios, e ord e ua't• a remoçiio dos ,mesmos, requisitando 
óutros, quando o bem elo sefl'i~,;o publico e as· crrcumstancias assini 
o exigirem, até que sejão organizadas deGnilivamenle as d rtas Re
partrçocs. Avis.o ao Presidente do Amazonas em 11 de Janeiro de 
1864. (Diario o{fi.ciat n. o 28 de 1864.) , 
Autorisou~s'e o Presidente ~o Amazonas a arbitrar gratificaçõ,es . 

aos Aclmrnrstradorcs das Mesas .d'e Ren-das r) e Manáos e Tabatrngá, 
de modo porém que n iio excedessem a metade ct·os vencimentos' 
gue compelissem aos m'esmos· empregados n'os seus 1\Igm•es eiTec..' 
{!VOS. . 

Quanto' a'Os Escrivães e ao Porteira ' da de :r.ranáos mandou-se 
arbitrar gratificações que o mesmo .Presidente entendesse conve
nientes , attentas as circumstaacias locaes; sendo J?Orém provisorias. 
taes gratificações, até que pela arrecadação das duas Mesas se pudesse 
fixar definitivamente a porcentagem gue converia aos ditos Em
pregados. Aviso em ~~ d e Abrir de 186<! . (Diario otncüt-t n ,o !16 
d\1 1864'.)' 
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consumo, c se destinarem aos portos nacionaes do Amazonas ou ú 
Hcpnblira do Pcrú. 

Art. JO. Os gcucros de proclucção c mauufactura da nepublica 
do Pcrú, que forem importodos na Proriuci·a do Pará, ou em 
Mu núos c Tabatinga, scruo acompanhados de dous munifestos para 
u rcspecthca Alfauucga c Mesas· de UP.udas, com as declarações c 
l'ormalirludcs exigidas no Cap. 6. 0 Sec. 2.a do Titulo ~ . 0 do Re
gu lamento dus Alfundcgas do Impcrio, na conformidade çlo qual 
procedcrúõ uqnc!lns Hcpartiçucs no despacho das ditas mercado
i-ias, ficando os eommanúuntcs das respcetiras embarcações su
jritos ús obrigaçórs e plluas commiuadns ua Secçilo 2.• do Cap. 5.o, 
c C11p. 6.o do Titulo 4. 0 do mesmo Uegulumeuto. 

Art. 11. Ar. embarcações peruanas qut•, fazendo escala pelos 
poPtos de Tabatinga c Muu áos, nada descarregarem em qualquer 
dcllcs, levaráõ, nuo olJslauLe, das respectivas Mesas de Rendas o 
eertificado de que tratão os arts. 402 c ~05 do mesmo Regu
lamento . 

M·t. 12. De conformidade com as disposições do dito Rcgula
nH.'tlto procedcJ"úõ as Mesas de Uendas de Manáos c TabaLinga no 
despacllo dos p;cncros que forem importados ou exportados nos 
termos rios arts. 8. 0 e !J.o 

Art. 13. Nos despachos, ele que t11aWo os arti;;os antecedentes, 
serviráü ou Conferentes calculistas conjunctamcnte o Esl'rirão c Es
cripturario de cada uma das referidas Mesas, sendo dada a sahida 
pelo rcRpec~il'o Porteiro. 

Art. 14. O prazo para 11prcsentaçiio de . documentos que justifi- ' 
quem o dcst iuo das mercadorias reexpo rtadas, baldeadas, ou des
pac-hadas pura transito ser<\ fixado pelos chcl'es das Estações fiscacs, 
sc;;undo u· situaçao do porto da sah ida, c dos portos lluviaes do 
Amazonas. 

Art. 15. Cada nma das ditas 1\Iesas ele Hendas terá á sua dis
posição, para o serl'iço externo e policia flu vial, qnando o Presi
drntc da PI'OYi_ncia, ouvida a Tbcsouraria de Fazenda, o julgat· 
nccessario, até duas lanchas ou escalcrcs, c mesmo uma barca de 
.v igia á ,-c !a, com•cnientcmcntc tripoladu c armada, c com as mes
mas obrigaçocs, c cucurgos mcociouados na Scccuo 3.• Cap. 3.o do 
Tit. 1.0 , c Secç. 1.• do Cap. " ·" do Tit. 4.0 do Ucgulamento das 
Alfandegas. 

Art. 1G. Cada uma das ditas lanchas ·ou cscalcres terá os rema
dores necessa rios, c funcdonara sob a dirccçiio de um patruo im
merliatamcntc sujeito ao Administrador da l\lesa de Rendas. Os 
patrões c remadores pcrccberüü os vencimentos marcados no art. 105, 
paragrapho noico, do Hegulamento das Alfandegas. 

Art. 17. Na povoação de Tabatinga haverá uma força de linha 
ou de policia composta de 30 pmça96 ao commando de um official 
suba lterno ou inferior, a qU<l l terá por dcrcr auxiliar nao só a 
respectiva Mesa, como as autol'idndes competentes, na religiosa obsm·
vancia e guarda das di sposições elos Urgulamcntos fiscaes , e prc
vcnruo do contral.lanclo: para esse fim será o commandante da 
dita' forc-a irnmcdiatamcntc suboruinado ao Admimstrador da Mesa 
de Rendas (6). 

(G) o e0mmanllnntc do posto mililar ela Crontcira llc Taba!inga não 
é su l.Jortlin a lo <\ Thlesa do Ronclas; rccommcndou-se-lllc t.oclavia qu e 
preslc a dita Repat·tiçüo. o mais officaz apqio n as mc~liclas ele que 
estn necessitar 110 cxerc.ICIO llc suns funcço es . Ortlem u Thesounm a 
fio Amnzonas em 20 de Agosto ele 18M. (Dia·rio Of/ic·ial n. lOó tlc 18íA. ) 

· vr~ja - sc n noln srg·ninlr . 
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~ Unico. Além tias obrigações c deveres que incumbem ás nu· 
toml:u.Jcs judiciarius, policiacs c militares, postos, destacamentos, 
força, guarniçao e embarcaçOes de guerra pelos arts. 319 e 363 
do Regulamento das Alfundcgas, deverão os respecth•os chefes ou 
commanduutcs considerar-se especialmente encarregados da policia 
fiscal tiiJS aguas e margens do Al'nazonas e fronteiras tcrrcsll·cs do 
lmpcrio, como auxilian·s das ReparticOes fisc.aes, exccutaudo e fa
zendo çxccutar este llcgulamento, e o das A lfaudcgus na parte que 
lhes competir (7). 

At·t. 18. A jurisdicçilo da 1\fcsa de Rend<~s de 1\fauáos comprchcn
uerá todo o tenitorio fiu1·ial da comarca do mesmo nome, c da 
rle Parintios; c a de Tabatinga todo o tcrrilorio fiul'ial da comarca 
de Solimões. 

Art .. 19. Os Presidentes das Províncias do Pará c Amazonas, cada 
um dentro do tcrritorio de s ua juri sd icçilo, c ouvindo as 1'hcsou
rnrins de Fnzcnclu, logo que f()r publicado o presente Regulamcnt<', 
llcsignarüo os lugares, fóra dos portos habilitados para o commer
cio com n Rcpul.ilica do Perú, em que poderão communicar com n 
terra as embarcações que no curso de sua viagem necessitarem re
par:~r avarias, ou prover-se de combmtiyel ou de outros objectos 
iudispcusaveis. (8) 

SI 1." A arribada sómentc dmará o tempo ncccssario para o oh
jccto que a motivar, c as Autoridades frseacs, cumprida a dispo
sição do art. 371 do Hcgulamcnto das Alfaorlcgas, exigiráú durante 
clla a exibição do rol da equipagem, lista dos passageiros, c ma
nifesto da carga, c Yisaráü graLis Lodos ou alguns desses docnmctl· 
tos, ~uard:rdas as disposiçücs do mesmo Regulamento. 

§ 2.0 As embarcações a que se refere este artigo poderão, sendo 
nci:essar io, descarregar nos referidos lugares gcncros de p1·otlucção 
e manufacturn da 1\cpublicn do Pcrú, c receber gcncros de pro
<lucçilo c manufactu ra uacionnl, observando -se as disposições deste 
Regulamento, c do das Alfandl~~as. 

Si a.o Feita a rlrsiguaçilo dos lugares de que trnta rstc artigo, na 
qual serão comprehendidos os actualmcnle l'•·cquPtltados pelos \'a
pores da Companhia de Navegação do Alto Amazonas, os Presiden· 
tcs darrro conta no Ministro da Fazenda pura Huul npprovaçilo. (9) 

(7) A ll isposiriio deste parngrapho 11<io se entend e com o Commnn
llnnte do poslo "mililar du front eira .d e Ta lwtin,.a. Se o dcs taramentn 
militar ou do policia es tá s ubonlinarlo ao Administrador da Mesa el e 
nendas em virtude rio art. 17 do llcguJamenlo n . 3216 de 31 ele De
zembro de 1863, nüo o é o Commandanle da fronteira, post•) que I hc 
ueva pres tar a necessaria coacljuvaçüo nos Lermos elo aTt. 36:J elo ll cgu
lamen!o dus All'andegns, rep.!'Qduzirlo no citaclo mt . 11 <lo de 31 ele 
Oczcmbro d e 1863. Aviso ao Minis terio elo~ t>s trangciros em 9 tle Sc
lrmbro de 186·1. (ll'ota ante?·ioT.j 

(8) os portos proYisoriame nte desi!lnadas para as embarcações pc
Tumws poderem commnnicar com a tcrm n o curso ele s ua viagem de 
maneira nlguma se de vem jnlg ur habilitados pnra li1Te eomlllcrcio, c 
tfio sómente parn os netos quo perrni!l em o nrt. 19 e seguintes elo Rc
g ulnmonto n.• ana de 31 ti o Dezmnl1ro ele JBU3. Ül'Ciem 11 Tllcsonr1n·ia elo 
J'nni em 13 ele Abril de l ~G-1. ( DiaTio o(/Lcial n.o na de 1~6·1. ) 

Foi upprovaclu a tl es ig naçã o tios difl'ercnles ancoradouros lia cnpilnl 
do Amazonas, proposta pelo .\dnlinisln1rlor da r cspccliva lllc a etc llen 
das . Aviso no 1'rcsidculc dessa prov íncia em ro de Agosto de 18&1. 
( Dia1·io Oflicial n.o 19õ el e l 8G1.) 

(9) l'e rmitlio-se a pros irle ncia do Paní clcsig nm· para portos de escala 
o~ lugnres ac!nalmer1!e frequentados pelos vapores ela sompanhia do 
llnvrgnçlio rio Alio Amazonas, ~nel a se nltci'U uclo elo que cst1vesse Bm 
l'l'afÍI';t na s Rrrnrliçi•rs llis t·ars ~~ rPspeifn tias f'lllharrnçrics (JI IP l'azf'nt 
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!l) ~.o Nos lugares, em que não existirem Cullcctori~s, c onde 
for conveniente, haYcrú agencias, postos de Cisr:tlisação c registros, 
ficando os Presidentes de Provincia, om-idu n Thcsoumria de Fa
zenda rcspcctiYa, incumbidos de crcal-os, e designar os Emprega
dos, Guardas ou V.igias pr·ccisos, na fónna rio nrt. 1 S paragrn~ho 
uuico c mais disposições do Regulamento das Alfandegas, c sendo 
fornecidos dos cscnleres ncccssarios para o serviço. ( 1 O) 

Si 5.0 Nos portos onde l!Oll\'Cr Collcctorias, observaráu estas Es
tncoes, na parte que convier, o preseotc 1\cgulamr.oto c o das 
Altandegus para prcycução do con lrabarldo, c fiscalisaljão das ren
das publicas . 

Art. 20. Poderão dcscafl'eg<~ r toda ou parte da carga fóra dos 
portos Duvinrs habilitados para o commcrcio 1~om a Rrpublica do 
J>cr·ú, as embarcações que, por causa de ayul'ia on por ontt·o in
cidente fortuito e cxtraordiuario, nüo pull crcm continuar a ~uu 
viagem. 

Si Uuico. Os Capitães das embarcações se d irigiráu prériameutc, 
salvo o caso de irnminencia rio perigo, aos rmprcgados Ci scaes, nn 
sua falta ó Autoridade policial do lu,ar , c na tirita desta á do 
lugar mais proximo, c sujeitando-se ás mcdidus c cnntclns, que 
pelas mesmas Autoridades, de conformitladc com ns leis do lmpe 
rio, forem tomadas para prerenç.ão de qualquer imporla\.iiO clau· 
tlesLina·. 

Art. 21. O perigo immincnte, preyisto no artigo antecedente, 
isenta sómentc da aprescnbaçilo prévia aos empregados fiscaes c 
Autoridadl!s locaes, de que truta o mesmo artigo; scudo em todo 
o c;rso obrigados os Commandanlcs das embarcações peruanas a 
provar a necessidade da arribada , c n cxhibir os papeis de bordo 
nccessarios, procedendo-se a respeito destes documentos nu fórma 
tio art. t9 ~ l.Q 

Art. 22 Os gcneros e mercarlorias que, nos casos rir. incidentes 
fortuitos c cxtruordinarios mencionados no art. 21, forem postos 
em terra, não pagaráu direito algum se forem de novo embarca
das; mas toda a dcticarga de generos e mercadorias feita sem pr·é
via autorisaçuo, ou sem as formalidades prcscriptas nos artigos 
antecedentes, fi ca •·á sujeita, conforme as circumstancias, á multa 
de lOS a 1008000 por vohune, ou ás penas do contrabando, pro
cedcndo ·SC para esse fim á appr·ebcnsuo, na fónna dos Caps. J.o 
e 2.• do Til. s.o do Regulamento das Alfandegas . · 

Art. 23. Toda a communicação com a tcrTa não autorisada, ou 
em lugares nüo designados úo presente l\cgulanrcnto, c fóra dos 
casos de força maior, será pnuivcl com a multa de 1 OS n lOO HO OO 
a catla pessoa da tripolação, c de 50H a 5008000 ao Commandantc 
da embarcação, além das outras penas crn que possuo íncorrcr na 
fórma da legislação tlo paiz . 

o commercio com a Republiea do Pen\. Aviso a mesma Pres iden c•a em 
9 ele Janeiro de 186,t, citado em a nota 2.• 

Todavia se os interesses elo commercio com a Rc publir,a do Perú ex i
gissem que além rlaquelles, desde logo, sem se esperar uma cter.isüo do 
Governo, se designassem outros pontos para as escalas Lias embarca
ções, foi autorisado o mesmo l'rcs iden tc ao fazer, danrlo conta ao 
r'ovcrno rtos lllOtii"Os·cta tlcliberaçilo , com os preeisos esclarer,imentos, 
para final apprOI'ilÇiio. Aviso eril 11 de Janeim tlc 1861 citado em a 
11ota 2.• 

(LO) o Presidente do Amazonas foi autorisado a crcar postos ele fi sca
lisaçiio e r egistros nos lugares em que a Thesournria ele l'azemla nito 
te nha julgallo conveniente o cstn~ct ccimcnto de C,o ll ectorin . Aviso ilo 
lll CS lliO Prcsiclcnlc Cl ll ?~el e Alml ll c 18G!;. ( D! a l'w O{[tl'tC!l n .u lOS tlt.l 
18ü:i') 
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· § Uuico . Os IJassageiros, <IUC d~scmbarcan.1m autes da '1~1Ca rfa 
Autoridade Pol icial, deixando de apresentar-lhe o compctl'nlc pas
saporte, o qual será por clla Yisado gratis, in corrcníõ na multa de 
lOS a 100S000, além de ficarem sujcttos às medidas policiaes, que 
a referida Autoridade julgar CIJIJ\'Cnictllcs. 

Art. '\!4. Se por causa de cootravrnçãu ús medidas concernentes 
ao lil'l'e transite do rio Ama~onas pa~·a as embarcações pcruunus 
e brasileiras se elfet:tuar, na fórrna llos negulamcutos fiscaes, nl
guma apr;re bcnsao de mercadorias ou do ou\'io, ou tia~ cmbarca
<;ües miudas, que as transportarem, a mesma appteheosão poderá 
ser lcYantada mediante f1anca, cauç<io ou <kposito. 

Se á contrayen(ão commcltida cstiYct· imposta sómcnlc a pena 
rlc multa, será pel'lnittido ao coutravcntor continuar a sua viagclll, 
garantindo o valor du mesma multa po1· meio de fiança, cauçilo 
ou deposito, c o seu ciJectivo paga mento dent ro de um prazo que 
fór marcado pelo Administrador da Mesa de Rendas. 

Si Uoico. Nos casos pre"istos neste artigo ao Administrador da 
1\lesa de neudas do districto, onde se tiver \cri ficado a apprchen · ão, 
ou commettido a conlra,•cnçiio, compete decidir sollre a irloncidade 
da fiança, caução ou dt•posito, com atteução ao valor dos oiJjectos 
apprehcndidos ou ú irnportaucia lla multa, c julgn r u upprchensão, 
fu cH ituodo os recursos estabelecidos . no regulamento elas Al!'un
degus. 

Árt. 25 . Se alguma crnbJrcação peruana nanfmgur, solft·cravaria, 
ou f()r abandonada na; aguas do rio Amazonas, p1·occdcr-sc-ba na 
respecti\'U Mesa de Heudas de conformidade com o disposto uo Ctlp. 
3.• do Tit. 4.0 do Regulumcnlo dns AlfandcGus do lmpcri!'l, c mais 
legislação em Yigor, senllo a final o pnu.lmto dns mercadorias sal
vadas, depois de deduzidas as despezus rio su lv11mcnto, srgurauça e 
f(Uardu, rer.olhido ao deposito, [Hll'a ser cLllr<•guc ao (;ouso! ou Vicc
Consul da llcpublica do Pcrú. 

Art. 26 . No caso de naufragio ou a,·nr.iu, prC\'isto no artigo ante
cedente, scrú permittiúo ús embarcações peruanas descarregarem, se 
for neccssario, as mercadorias ou ciTei tos, que ti\'crcm a l1ordo, sem 
que pogucm por isso direito algum, Sülvo seudo vcndillas para con
sumo. 

Art. 27. As emlJarcuçücs peruanas, que entrarem nos po rt,os de 
Maoáos c Tubatiogu, ou arribando em qualquer dos mcHciomtúos 110 
art. 19, ahi car regarem ou dcscarre~arem, licno sujeitas uo imposto 
de 80 réis por tonelada, pot· cada d1a de rstada ou demora pam as 
dcspc7.as de pharocs, balisas, e quacsqucr ontros au1.ilios, que por 
parte do Impcrio se tenha llc prestar á navegação do rio Ama
zonas. 

Si Uu ico. O imposto, de que traLn este urLigo, ser(t colmtdo, untes 
llo desembaraço du cmbarcur;ilo, e de seu pagamento se l'urú expressa 
menção no muDifcsto ou certificmlo, de que fallüo os arts. 10 c 11. 

A1·t . 28 . Para os fuvor"s c cll'citos do presente rcgulmneuto srr·ão 
consideradas embarcações peruanas aqucllas, cujos donos c capitães 
forem cidadãos da L\epublim do Perú, c cujo rol Oa rcspectiYa equi
pagem, licooçus, e patentes certifiquem em devida fÓI'ma que fohio 
matriculados de c.onfo1·m id adc com ns ord~nuooas c leis da Hcpublica 
tlo Pcrú, c usão lcgalmcutc de sua IJaodeiru. 

Art. :29. As cmbarcnçCícs peruanas, que tiverem de naYPgar pelas 
uguas do rio Amazonas, qualquer que seju o seu destino, tlurilo en
trada na A lfaollega do Pal'á , c serão o!Jrip;adas tiO n·gistro na Mesa 
de Rendas de Tabatinga c de nlaoúos, onde se yerificarÍI a sua na
cionalidade e lcgitimiclud e, segundo o disposto no artigo antecedente, 
c exam inará o rcspectiyo passr, visando-se gratis os papeis ncccssal'ios: 
e qunudo o recusarem, scrno compcllid as pelas bareas de Yi giu, qu e 
cmpregaráõ para aqurll c fim. a força nccrssaria, riranuo suje ito o 
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respcdivo commaudanlc a uma multa de 500~ a I: 000~, st•guudo a 
lolaçilo da rmbarcaçl'iO, c sua carga . (U] 

Art. 30 . Se us cmbat"Cüçõcs a que se refere o artigo antecedente 
não rsth·crcm nas coudi~õcs expressas no art ~8, serão apprebcn
didas com a respectiva carga, procedendo-se ulteriormente nos termos 
do Cup. 2.o do Tit. S. • do regu lamento das Alfandcgas . 

Art. 31. A franqueza e liberdade do IHIYcgaçno de que trata o pre
sente rc;zulamcnlo comprehcude as embarcações c transpo r tes da Ma
rinha 1:\Jili ta r da l\cpublica do Pcrú , as qnacs tollavia ficaráü sujritas 
á disposicno do art. 428 do rcgnlilmcato !las All"anc.Jegas nas circum s
taucias nélle previstas ( 12) 

§ l!uico. Ficuo extensivas ús referidas cmbnrcaçücs, se Lrom:crcm 
carga, as fra nquezas c favorrs de qn c r.;ozão ou houverem de gozar 
os paquulcs a yapor rias linhus regulares transa tlantirus, em virtucil1 
do Jkt'gulumcnto das Alfaudcgas. 

Art . a2 . A cscripturuçiio das ~lesas ele Rendas , creadas pelo ar!. 
&. 0 do prcscute regu lamento, na parte rclatira á arrecadação de qucs
qucr direitos ou impo tos, c multas, õcrá feita em li\'l"OS cspeciacs, 
os quacs, depois de encerrados no fim de caua semestre, serro o r c
m cLLidos com os despachos, manifes tos, guius c documentos de re
ceita c dcspcza, e mais papeis relativos, ú Thcsoural"ia de Fazenda do 
Amazonas, para nella se instituir o competente r:xamc sobre sna 
mora lidac.Jc e exactid uo, na fórma das disposições em vigor. 

Art . 33. As autoridades judiciarias, pol iciaes c flscacs peruanas c lwa
silciras com a força qu as coadjuvar cru suas diligeucias, c bem assim os 
cscalercs c outras embarcações de vigia, podt•rno exercer as suas fuoccücs 
de p t~ licia fi cal nas fron teiras trrrcstrc · c nos nos c suas ma rgens, iso
lulla ou collcrtiramcntc, para rrprcssno do contrabando ; ficundo-lhrs 
JlCrmittida a entrada no tcrrito1·i o do Imncri oon da RC'pu i.J ii cn do Perú

1 dentro dos limites dr. uma zona fiscal maritima c tcrrPstre que sem 
determinada sómrntc para esse fim pelo Gov<'rno de cada Estado. 

§ Uuico. Esta c.Jisposiçilo terá vigo1· sómen lc c.J epo is que em virtude 
de accordo, fOr a reciprocidade estabeleci ela por ml'io de No la rcl·c,·sal, r. 
sendo em conscqucncia mandada executar por Decreto do Gc•YCrno. ( 13) 

(11) Este artigo, quando fnlla de registro, refere-se unicamente ü 
policia que incumbe as Esltlçõe ' flscacs para o excrcirio elas fuuc
eões a seu c1n go, nos lermos elo Til. 4.o cap. L o elo R~guJamentu 
lÍas Alfanelcg:as c oull·as disposições em vigor. Aviso elo Ministcrio 
tlos Estrangeiros em 9 de Setembro ele ltlG1 citado em a nola 7. a 

(B) Este artigo leve por uasc ns csl ipulações do Accorclo ele 2-1 de 
.r a ueu·o, de que di1 conta o relatorio lio 1\Jinistm·io de Estrungriro~ 
lic l8ü3, providenciando-se, na h_ypothese ela e ntrada de embar cações d e 
guerra, sobro a ac-çiio das csl<~Çcies llst·••es a r espeito dcJ ius. 

Compele pois no mesmo illilllstcrio resoJyer de accordo com os Mi
nislerios comp<'loutcs: 

l." Se as cmbarcaçües de guerra prruanns poclom pcrcorrrr li no
mcnle c em que numero, o .\mazonas Brasileiro, ou se estiLo obr igaelils 
a fazer esca la, e por que pontos; 

2.o Se as mesmas emba rcações estfio isentas das vistias dn policiil 
saude c registro mililar na entrada e sahilla dos porto : · nranclo en~ 
lc nclillo que, na hypothcse de 101·arem carga, se conslilucm na i'ÍOô 
mercantes. nos lermos do citado Accorcto, e flcüo portanto sujPilas ao 
l>ccreto el e 31 de Dez(:'m!Jro. A l'iso an ll l!nislerio dos Estrangeiros cru 
n de Setembro ele 1801 ri la!lo em a nota nn:crior. 

(13) Declarou-se ao Pr-csiclcnte rio Amazonas quo este art. 33 nüo po
dia ser executado sem preceder coni"CIIÇiio intcrnacion;tl nos lermos elo 
paragrapho Utlico, a qual se rossc celei.Jracla, seria erul cmpo oppo rluno 
r.om mnnicarlo no l.nCSIIIO PL"Csiclcnte; emlo que para rnlnr cou nielo i · to 
mesmo se fi zesse CO II SI.Ilr i.ls A •!l <ll"icl urlrs, n qucn.1 rompctcria a ('~Cruç:ito 
rl n rpgu!amento es premi. Ar r<o Clll 11 de Jancrro tlr HlU.1 elladt' Clll a 
11ota .:;." 
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Art. 34. As duvidas que occorrercm por occasiüo de executar-se 
este regulamento serão rcsolviuas pr.las Thcsonrarias de l'awnrla, c 
IJCios Presidentes de Província, sempre na sentido o mais favoravel 
ao com.mcrcio c navegação dos dous paizes. . . · 

Si Umco . Estas dccisocs serão executadas provisonamento, dando-
se conta ao Mi(l is tro da Fazenda para finn l deliberação . . 

Art . 35. Os ar tigos do presen te Regulamento, que não contiverem 
dispos ições es tipuladas na Convenção Fluvia l de 28 de Outubro de 
1858, mandada observar por Decreto u- 0 11.\1!11 de 16 de Ju lho de 
1859, poderilo ser alteradas independente do commum nccordo cxi· 
gido pelo art. 5.• da mesma Couvcn1;ão . 

Rio de Janeiro , 31 de Dezembro de lSG~.-Jfan111e.; de A.b r wtlcN. 

Dcct•eto n.o 3~·1"2'- de 3t d•~ Dczcmb~·o tlc t.S63. 

A ltcra algumas clisposiçücs do Rcgt1tamento das A l.(undcgas. 

Attendcndo á necessidade de declarar c alterar algumas das dis
posições do Regu lamento das All'undugus de 19 de Sctcmllro de 
1860; c visto o art . 1711 do mesmo Reguiamcnto; Hei por bem 
Decretar o seguinte: 

Art. 1. 0 Hal'crú cutrctJClstos, além dos creados nos portos do lHo 
de Janeiro e Pará pelo art. <!20 do l\ e~ulnmento das Alfundcgas, uos 
da Bahia, Pcmambuco, Maranhão e Hw Granrle do Su l : o tio Pará 
será <la mesma natureza dos demais entrepostos . 

Art. 2. 0 Os entrcpnstos silo pu hl icos ou purticulares. 
S)l.• Os <~nt1·epostos p11h licos siio nrruazens internos, ou externos 

da Alfaudega, mantidos e custeados pela l'azcntla P ublica, sujeitos 
á sua rlirrcta c immccliata administração e fiscali saçilo, c exclusi
vamente applicados á guarda c deposito de mercadol'ias destinadas 
a co tr·eposto. 

§ 2 .o Os entrepostos particulares s1ío ar·mnzens, ou tra piches esl.u
bclccidos com li cençu c aprJrovaç5o do Ministro da Fazenda , admi
nis trados, mantidos c custeados por conta· de particula res, ou de 
associações nos portos mencionados 'no artigo antecedente, sob a 
fiscalisação do lnspcctor da respectiva Alfall•Jega, c applicados ao 
mesmo fim que os entreposto• publicas. 

Art . 3. 0 O entreposto, quanto à pcrccpç.io dos direitos de con
sumo das mercadorias importadas em virtude desta facu ldade, é 
ussemellwrlo a te tTilorio cstr;w~ci ro. (l) 

Si 1 . 0 As mercudol'ias dcposrtndus no entreposto, mediante as 
fo rma lidades estabelecidas no presente Decreto, podc rlfo, durante os 
prazos marcados, ser livremente, em todo ou em parte: 

1. o Reexportadas por mar ou em transito, ou transpoi·tadas para 
outro entreposto ou porto nacional, sem p<~ ga r direitos; 

2. o Despachadas para consumo, pagando os respectivos direitos . 

(I ) l'c.i:t -~t.: a ·cirntlur ele 1 ~ de Jaueiru de !Sü!. (Ailllc.w.j 
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§ 2. o A facultlutlc penuilLida neste artigo refere-se ás mcrcatlot•ias 
que forem declaradas uos termos do art. '•·" deste Decreto. 

Si s.o Ficão exccptuadas da disposi~.ão do § 1. 0 n.u 1 deste artigo, 
na parte que se refere aos direitos de reexportaçao, us mercadorias 
de que tratilo os arts. 23 da Lei n. 0 369 de 18 de Setemb•·o de 
184!>, r. ~rt. g,o SI§ 3,o e L• da Lei n. 0 514 de 28 de Outubro 
de 1848. 

Art. 4. o Para qualquer mercadoria ser arlmittida a deposito no 
entreposto, é mister qu ?- o manifesto du embarcaçno, ou que o dono 
ou cons1gnatario da mercadoria declare que a destina a entreposto. (2) 

Si 1. o A dcclaraçiio do dono ou consiguatario da mercadoria será 
feita dentro do prazo de 12 dias contados da data da entrada da 
cmbarcaç.Uo, men cionando-se nclla tudo quanto se exige para os 
despachos de consumo. 

Si 2 . o A facu:dacle de d epositar mercadorias n o entreposto fica 
extensiva ao> nt'gociantes que nfio furem assignantes das Alfundcgas, 
c outros nilo mencionados uo art. 23.'>, observundo-se em todo o 
caso .a disposição do art. 229, §Si 2. o c 3. o, q u unto ao te rmo de 
depOSitO. 

§ 3. 0 Se o dono on cousign11tario das mercadorias n1io fizer a 
declaração dentro do prazo de 12 dins nellc marcado, não poderao 
as rtlercadori as gozar do bcncflcio do en trepos to, ficando sujeitas 
nos direitos c despczas, uos te rmos dos .arts. 511, 609, 691 c outros 
do Regularnento das Alfandcgas. 

Art. 5 .o Nos entrepostos part.iculares serão d epositadas sómeut.c 
as mrrcadoaius que, tendo sido declaradas na fórma do artigo an
tecedente, pud erem ser nellcs recolhidas, n os termos dos arts. 23 1, 
232, 233 c 253. (3 ) 

A•·t. 6. o O prazo do entreposto ser/i: 
1. o De seis mczcs para as mercado rias su sceptíveis de corrupçiio; 
~ . o De 1 rcs an nos para as demais, podendo os lnspecto rcs das 

Alfandrgas conceder JHOrogaQúcs succcssivas até mais trcs anuas. 
§ 1. o Vencido o prazo, o dono ou consigna ta rio das mercadorias 

fica obrigado a •·ecxportal-as ou d espachai-as para consumo, dentro 
!lo prazo de 30 dias, findo o qual, se o nM th•cr· feito, se rão as 
mercadorias reputadas abandonarias, c vendidas em lei liio, nos termos 
do Cap. 7 . 0 do Tit. ;:~ , o do Regulamento das Alfandcgas. 

Si .2 . • Feita a arrematação, deduzi•·-se-hão do produ c to das mer
cadorias os direitos, que deve re m pa gat· segundo a Tarifa, multas, 
<irmazcnngcm, clespczns, e expetlirnte de I 1f2 °/o; sendo o re>tautc 
depositado pura ser entregue a quem de direito for, á ' ' ista de titulo 
Irg iLimo. 
~ 3 . 0 Os direitos de consu mo, no caso rio paragrapho antecedente, 

serão cobraEios na conformidade da Tarifa em vigor ao tempo em 
que se clfcetuar a arrcmataçao. 

S) 1. o A p•·oroga~~ilo niio poderá ser concedida quanrlo o estado das 
mcrca<IQr·ias nfio ga rantir o paga mento integral dos direitos c dcs
pczas, de que tmLUo os pnrag•·aphos antecedentes. 

Art. 7. 0 O prazo do entreposto começará a correr da data da 
entrada das mercadorias nos re pcctivos nrmazens. 

(2) Vej a-se a Circular d e 12 el e Janeiro de 1864, cilada em a nola 
a uterior. 

Não se rleve consentir sob pretexto algum n os entrepos tos autori 
saclos e deposito de mercadorias fóra elas cond ições expressas e res
lrictas nos arts. 4.• e 5.o do Decreto n .o 3217 de :11 ele Dezembro de 18G3. 
l'ortaria 1\ Alfandegada Côrte ern 7 flc Junho d e 1861. 

(3) Yt'.iõ1 -sc a nora aniProdPnl '· 
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Art. S. o Nu confcrcnrin, de que tmla o :u't. '237, dos gP net·os 
destinados a entreposto, poderá dispensar-se uma ' 'crincacüu rigo-
rosa, conforme us circumstnncins. • 

Art. 9. 0 A avcrbaçilo, de que Lrala o art. 267, paragra(lhO unico, 
nss il(nada pelo ccssionario, ou seus prepostos, ex.tingue a rcsponsa
bilidaclc do cedente para rom u Alfandcgn, a qual passará para o 
ccss iona r·io com o prcrnt:him cnto desta formalidade. 

Art . 11) As disposições tios nrLs. 1 GO c 170 sno applicavcis {rs 
mcrcau.~rins dcpos iLIH.Ius nos entrepostos, ficundo sujeitas aos direitos 
ria Tarifa em vigor ao temJJO em que se ell'ectuar o despacho de 
cououmo, ou a Ycnda em lci liio, uos casos em que esta deva ter 
lugar . 

Art. 11. Os volumrs, a que se refere o art. 273, § 7 .0 , prcstl
mir- sc-hiio int rod nziuoR por contrabando, c a multa de 2/3 do va
lor das mcrcarlorins será imposta pela AuLoriuade admiuislruliva. 

Si Uuicu. Esta disposiçiio é cxtcusiva aos casos, de que trata o 
art. 28'• ~ 1. • . 

Art. 12. O dono ou possuidor do entreposto particular presume
se de p!eno direito, em relação á .\lfandcga, ser proprietal'io das 
mercadorias para tudo o que di1. respeito ao entreposto, direitos, 
multas c tlcspezas, cmqnanto as mcrcatlorius não sahircm do entre
posto. 

S) Uni co. A rcsponsahilidar.lc do refe ritlo dono ou possuidor, pm 
relação ao dono on comignuLario das mercadorias, regnln1··sc-ha 
pclus ctispo~i~:ücs do Cap. ::..•, Tit. 3. 0 Parte t.n do Corligo do 
Commcrcio, ficando assim alterados os arts . .249, .273 n. 0 • 2 c 4, 
274 c 290 do Rugalarncuto das Alfandrgas, na parte relativa aos 
entrepostos particulares. 

Ar·t. 13. Nos casos de dum no e extravio, mencionados no art. 
2 '• 9 § 3. o, nos cntrcpos Los pa rticularcs , Ycrificado c ro!con hccido 
nos Lermos dos arts. 291 a 2na, o respectivo dono ou possuidor, 
como responsavcl, será obrigadu ú reparação c indemnisação ao dono 
ou consignatario das mercadorias. 

§ l. o Se o dono ou possuir.lor do entreposto não ciTcctuar no dono 
ou consignatario das mcrcador·ias a rcfcnda ind ernn isação no p1·azo 
r.le ~H horas, que lhe será ussignado pelo lnspct'túr da Alfandegu, 
este lhe impor·á a pena de privaçl1o tcmporaria da faculdade de 
receber gencros, r, na rcincidcncia, as do art. 28i Si 2. 0 , tudo 
sem prejuízo das penas da primeira parte do citado arti go . 

S) 2 . 0 A importancia dos uircitos C multas dc1·idus Ú l•'azenda 
Publica será exigida do dono ou possuidor do e ntreposto purtiC\1-
Iu.r, ua conformidade do artigo an tecedente, e mais disposiçocs em 
' 'Jgor. 

§ 3. 0 Nos casos rl c damno c exLravio nos cntrrpostos publir.os 
proccdcr- se.ha nos Loi'OJOS do Cap. 5. 0 do Tit. 3, 0 do Regulu
mcnlo das Alfandcgas. 

Art . H. Todos c quacsqucr trapiches e armazens de particula
res, que até a publicação do presente Decreto Liver·cm obtido con
cessão nos termos dos arts. 2l7 SI 2. o 2 t s, 2 19 c '22'0 para dopo
sito de mercadorias, nao poderão ser considerados, nem se dcno
m ioarAü « EnM·epostos pat·tic1~la1·es ", parn quaesquer ell'citos lcgacs, 
mas rcpntur-se-hiio sim plesmente trapiches c armuzcns de depo
sito ulfunrlegados. 

Si 1.° Ficilo cxccptuadas da disposiçüo deste artigo as conccssocs 
feitas expressamente pura entrepostos parliculurcs, até a puhlic:açiio 
do prcscntn Decreto: estes unicamnnte, e os qun forem de ora em 
diante uutorisados, podcrüo r eceber mercadorias destinadas a catre
posto nos termos do art. 4. 0 , guardada em todo o caso a disposi
(<iO rio nrt. 5 .o do mesmo Decreto. 
§~ . o Os rlonns on pos,;·ridrwcs de rdificios, Lrnpichcs ou nrma 
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zcns ainda que tcnMo obtido concessão de alfundcgamento, se 
p rct~ndcrem destina l-os a entrepostos, devcráü requerer a conccssao 
nos termos do a r·t. :! \8 c seguintes. 

Art . 15 . Nos portos, onde houver entreposto, as mercadorias 
importadas, que não forem declaradas nos termos do art. 4 .o deste 
DccreLO, serão recolhidas aos armazcns das A lfandrgas, ou aos tra
pirhcs c armazens de deposito ulfaudega t.los, conforme a sua natu
reza, tendo-se em vista as disposições t.los arts. 231 c ~32. (-1) _ 

Art. 'lli . Nos portos, onde nilo h o~li'Cr entreposto, as r~1crcadonas 
i ruportadns co11tinuaráõ a ser l 'CGollu rlas aos ar·rnazens das All'audc
gns, ou aos trapiches c arruaz_cns de _dcpo_sito alfundcgados, conforme 
a sua natureza, tendo-se em vrsla as dtsposrcões dos arts. :231,232 c 233. 

Art. 17. As disposi~:ucs dos ar1s. !1. 0 $ 2.•, 7. 0
, S.~, u.•, 10, 11, 

12 c 13 do presente Derreto fieM cxtcnstras aos traprches e armü.
zens de deposito alfandegaúos. 

1\rt. 18. Nos portos, onde hou\'er cmreposto, os pr·azos pal'ü. o 
consumo das mcrcatlorias, que não forem drstir.atlus u entreposto 
mediante as declaruçücs de que trata o art. 4. 0 deste Decreto' 
serüo, na l'úrma do art . 210 SI 3. 0 (5) ' 

r . o De seis mczcs para as mercadorias a que se refere o art. 29!1 
SI§ 2.o c''·" 

:2 . o De tres mezes para. as mercadorias a que se refere o § 5. o 

do art. 299. 
SI 1. 0 Os prazos, de que Lmta este artigo se conturáo da data tl a 

ontr:Jdu das merc11dorias para os armuzcns . 
.§ 2." Os Inspcctores das Alfaudcgas far·üo elfcctiya a responsabi

li <lade criminal dos empre~ados, que não promoverem as diligencias 
para o consumo logo que findar o rCSilCCtivo prazo, suspendendo-os 
c rcmcttcndo os documrntos precisos ao Juizo 'competente. (6) 

At·t. 19. fi cão supprimidas no art .. ~05 as palauas: e .§ t.o do 
art. 301; devendo proceder-se a rcsperto do producto elas Jllcrcadorias 
abaudonatlas por escripLo nos termos da 1.a pane do primeiro dos 
referidos artigos. 

Art. 20. Nos casos de abandono de mercadorias prcyistos no art. 
301 .§§ 2.•, 3.0 c 4.0 , se o produl'to uão chegar para pagumento dos 
direitos c tlcspczas mencionada· no art. 305, sc;·á iudemnisat.lu a 
dilferenca por quem de direito for. 

Art . 21. Fica suspensa u cxccuçilo do Cap. 3. 0 do Tit. 3.o do Re
gulamento das Alt'undegas, c a dos arts. 301 § 3.o, 552 c &57 ua 
parte rclaLivü. ús cleclaraçücs de que !rata o m~smo Capilulo. 

Art. 22. Os lnspectores das Alfandcgas, mediante us cautelas ne
cc~st~ri.a_:;, c assistcncia de um Empregado p~r elles designado, per
mrttmw, pro\'uda condudentemcute a neccssrdadc desta diHgcnciu, 
ao,; donos 0~1 consiguatarios das mercadorias a verificação do con
teúdo dos volumes para rcguladdade das declarações nccessarias. (7} 

(.1) Veja-se a Circular de l::l de Janeiro de 1861 citada em a nota La 
(5) Veja-se a Circular de 1.2 de Janeiro de 1861 citada em a nota La. 
(6) Ycja-se a Circular de l::l de Janeiro de 1861 cilada em a nota J.a 
(7) Esta perm issrw não dispensa a pena elo art. 515 § ::l.<> <!o R gula

monto das Alfaml<';:;-as, se o Inspcctor .nrto julgnr conrludentemcnto 
pr·ov;trla a ncccssrdnctc elo exumo c vcnftcuçito próvra llo eontcnclo dos 
volumes, ou a pur'lc não for allil•ia!la ela uicsmn pena por causas jus
tiflcacla , nos termos do Regulalltcnto. A pcn11issitO de vcrificaçilo previa 
só póde ler lugar nté o al'to de ser di ·trihuitla 11 uota ao Conferente, 
embora jú lenha !.lado enlrat!a no Li n-o l\leslrc. A 1·iso á Alfandcga 
da Corte em 31 ele A1arço de 186.1. (Diario o{!iciul n.o 8.3 rle 1861.) 

Al' iso 1\ presidcnciu üc S. Pcclro em o dc.\bril <lc 1861. (,!drlit!amellto u 
t'ol /ecçâo .J 

6 
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Art. 23. Fica supprimida a 3.a via da nota para o uespacho, de 
que trata o art. 544 ~ 2.o (8). 

§ 1.o Concluido o Õespacho, a t.a via da nota se entregará á 
parte, ou seu preposto, para fazel - a averbar no livro competente, 
nos termos tio art. 593, c a outra será remettida diariamente pelo 
TbcsouPeiro á Secção competente para os devidos exames. 

Si '2. 0 A respeito da referida 1.a via da noM, proccdcr-sc-ha ulte
riormente uos termos do art . 5\Jit e seguin tes, sendo a final enca
dernada c archivada para os c!Jcitos lcgaes . 

Al't. 24 . O art. 547, na parte em que dispensa a 1.a conferencia 
das met·cadorias, é fa cultativo, e refere-se aos gencros a granel, e em 
gera l áquelles sobre cuja qnalificaçilo níl o se puder mover dn1•ida , 
ou qne tiverem uma só taxa fixa na Tarifa em vigor. 

Art. 25. Achando-se entre a nota e as mercadorias postas n 
despacho dill'erenca para mais em quantidade, med ida ou peso, só 
terá lugar a p ena comminada no art. 553, se os dirc it.os da difl'crenca 
excederem de 208000, devendo, no caso contrario, cobrar-se tlio 
sómentc os direitos simples da di!Tcrença (9) . 

Art. 2G. Se a difTerença fór para menos, só mcnte serão cobrados 
direitos do que realmente se verificar, quando os da difTcrcnca não 
excederem de 100SOOO ; excedendo, porém, a J)arte pagará, além 
dos direitos da difl'crença, uma importancia ignal, como pena pccu
n iaria, em favor do Conferente (10). 

(B) Extensivo aos despachos ele exportação. Circular de lG ele Janeiro 
de 180!. 

(D) Veja-se o Aviso •á Alrnmlega da Côrtc em 17 ele Dezembro de 18G4, 
do quo se lla ele rallar em a nota ao art . 38. 

Aviso á Alfanelega tla Côrle em 9 ele Fevereiro de 18M. (Dim·io 0//icia.l 
n .o 47 ele 1865.) 

Eslanclo cxacto o peso, o entendendo a parte que o ohjecto em quo 
vem acondicionada a mercadoria constitue o seu envoltorio, nao se clá 
excesso ele quanticlatlo nos lermos elo art. 553 elo Re~nlamonlo, deveu
do-so porém cobrar direitos ele umn e outra causa eiistinctnmeote . 

Né1o existinclo no elespucho mercaelorias sujeilas a direitos mt rnr.iio 
do peso com abatimento ele tara , mas que pagão taxas cli!Tcrentcs , elú-se 
o caso em que os eliJ•citos se devem cob rar pelo peso liquido r eal ele 
caela uma el as mercadorias, rcsult.au tc da vcriOcnçito. Aviso á Alfand oga 
da Côrte em 2-1 ele Maio ele 1865 citatln em a uota ao a;t. 553 elo llegula
mento. (Dia1· io O(JI,cial n.o 1'1!l ti o 1865.) 

(lO) 'Veja-se o Aviso á Alfanclega ela Côrte em 2<.1 do Fever eiro ele 1864 
mencionado em a n ota ao urt. 45. 

1'07' eqtt·idade póde ser a parto a lliviadn ela multa, haveuclo engano e· 
niio intençiio ele rmuele . Aviso ú AHuuclega da corte em 1-1 de rullw 
ele 1864. (Diar io o(JI,cia.l n.o 16,1 de 1864.) 

Póde ser dispensada a multa, quanclo a clifTerença fôr em prcjuizo ela 
parte, e em despacho sujeito a cluas conferencias, o que revela ter havido 
el)$nno . Aviso á AHnnelega ela <.:ôrte em 11 ele Novembro de 186,1. (Diario 
ou~cial n .o 262 ele 186<1.) 

O art. 26 do Decreto u.o 3217 elo 31 de Dozembro ele 1863 n ão tem ap~ 
pl iençü.o senüo aos casos de elifl'erença para menos, J1 avcnclo n os des
pachantes a melhov boa fé , eeruivoco·, closculclo ou engano, pois qun em 
casos ele fmucle eleve j)revalecer umu pcnu mais forte qua l a do art. 5GB 
§Lo parte 2.a elo n egulamenf·o elas All'anclegas . Ordem ú Thesouraria 
de Pemamhuco em 16 ele Ja neiro ele 1865. (Diar io O(JI,cial n. o 2.2 ele 1865.) 

Se por um lado a rnu)la imposta pelo art. 26 elo Decreto n .o 3217 elo 3l 
ele Dezembro de 18G3 pat·ece cntenelor-se pelo si mples facto ela achada 
de menos, imlepenelen lemente elas círcnmsta ncias el o boa rú que pnra 
esse fim concorn1o , pois que no caso ele fraU(I e o paragrapllo uni co 
(lO c! i to artigo impõe penns ma is SO I'eras , por outro, qun nclo nüo sn pucler· 
pres LJmil' que a parto prel.emla fHOJllelicar a si mesma, subm eLtenelo-se 
-vo luu-lnriamcnte no png.1lllOillo do l'nzcntlns não receb idas e por morE> 



- i-3-

S) Uuico . Dando-se circumstancias, que reyclcm frau1le ou sub 
t r·acção de mercadorias, ou se pelo manifesto se reconhecer o seu 
descaminho, proceder-se-ba nos termos do art. 558, qualquer que 
seja a di!Tcreuça dos direitos que se pretenderem subtrabir. 

Art. 27. Se entre as mercadorias po5lus a despacho se encontrarem 
outras de natureza, c pecie ou qualidade di!ferente da mencionada 
na nota, c dessa dilferenca resultar um accrcscimo de direitos cor
respondente á metade ou mais, verificada a ex.istencin do facto na 
fórma do art. 556, a parte pagará os direi~os da difi'crença, c além 
disto, como pena pccuuiaria, uma importaucia igual para o Confe
rente; facultando· se em todo o caso á parte o recurso do art. li59, 
c observando-se em tudo o mais o art. 556 ( 11). 

engano innluiuns na rospect iYa nota para o elespacho, a multa não estú 
ele acconlo com as clecisües elo Tribttnal tlo Thesouro em casos illcnticos, 
fundadas sómeute no principio de eguidade. A1'iso ú Alt'amlcga da 
Cõrte em 9 de Fevereiro de 186;;. (Diarto oflic·tal n.o .J.7 de 1865.) 

Nilo procedem as razões ele l.roa fé, porquanto o art. .26 elo Decreto 
n." 321'7 de 31 tlc Dezerui.Jro de 1863, em lermos 1mperalivos e nao facul
tatii'OS, impõe a multa, sem que maucte apreciar· de qualquer modo a 
intenção ou bon fé du parte· c tanto nesta hypotbesc, isto é, a elas 
mais puras intenções, a sujcilu a referida mullu, que 110 panrgrnpho 
unieo do mesmo ;u·Ligo impõe pena mnis se1·era no cuso ele circums
tancias que revelem l'raude. A viso <I All'andcga da Corte em 17 de 
1\Iarço de 1865. (Diario Oflicial n.u 81 de 1865.) 

Póde por equidade a parte cr alli,·iada da multa, quando se tiYer 
ralculaclo mal o peso ou quantidade da mercadoria, Por oito ter a me ma 
varte recebido urnda a fnclum original. A 1·iso <I Alfandega da Cõrte em 
'f!T de Julho ele 1865. (Dia1'io Oflicial n .o 182 ele 1865.) 

Quando nüo hou,•er in tlicio ulgum tle fraude, ('ódc a parte po1' equi
dade ser aliiviada da multa, pois que us inexa •trdúes c enganos cncon
tmtlos nas· clecturações em regra gera l nüo devem dnr lugar a percepção 
ele direitos em cloiJro, merecendo antes sc1· relevada de qualquer pena. 
Aviso ú Alfa.ndcga da Cõrte em 3 ele Agosto de 1865. (Diario Oflicial n.o 
190 de 1865.) 

Ct,mp1'e ter muito em vista todas as decisões m~ncionadas nesta nota 
10 ao art. 26,. c attender á que sú ao Tribunal do Thesouro compete 
deliberar segundo os princ,pios de equidade, como fl,cou dito ern a 
nota 1 ao art. •l.o do Jwgularncnto das Al(andegas. 

(ll) rravenclo engano nas declarações constnntes ela nota, dando-se 
por existentes em um YOlume objcctos encontrados em outro, só tem 
lugar a multa ue L 112 o/o, porquanto, ante da exi tencia do disposto no 
art. 27 do Decreto n.o 3~17 de 31 de Dezembro de 1863, neste caso não 
era a multa de direitos dobrados que impunha o Regulamento de 19 
c.le Setembro de 1860, porque nüo se dú dill'erença de quantidade, e nem 
entre as mercadorias postas a despacho se achão acondicionadas peças 
consideravelmente superiores ús mencionadas em a nota, conforme o 
art. 5GS do mencionac1o Regulamento. Aviso <I All'anclcga da Cõrte em 
19 de Março do 1801. (Diario Oflicialn. o 72 ele 186'1.) · 

O mt. 2í elo Decreto de 31 ele Dezembro tem por fim definir o que seja 
essecie e qualillade dill'erenle a que se refere o art. 556 c.lo Regulamento, 
c eterminar o que se deve entender por consicleravelmente superior 
dus mercadorias encontradas entre a que sáo postas a despacho; de
''cnclo-se julgar como tacs as que apresentarem uma dilfcrcnça que 
importe um acrescimo de direitos de 50 o/o, e dahi para cima, cob rando
se ne te caso além dos direitos1 a multa de outro tanto destia Cli!Te
l'ença, imposía pelo Inspector a lavor do Conferente. 

Pmtanto, as condições csseneiaes para ter .lugar u imposiçüo desta 
multa, sao: 

1.a erem as mercadorias elo volume ou as de alguns elos Yolumes 
da mesma ela iflcação da nota. 

2.a Que entre ellas ou os _Yolumes so cncont1'e~1 algumas ou alguns 
YOlumes ele natureza, c pecre ou qualidade super101'. 

3.• Que essa qualicladc importe diil'crcJ1ça ele direitos ele 50 o/o, c mais. 
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Art. 28. Fica s.li PJII'Ímidu a mnlta de que trr.Ln o art. 559 S) 3.o 
Art. 29 . Os rec1hos, de que Lrnla o art. 605, serilo nassados nos 

proprios dcspncl.los, c não em papel av ulso, ficando salva a disposiçao 
do art. &46, pa1·agrapho unico. 

Art. 30 . No cr.so de transi to ele mercadorias pelos rios e agnas 
interio res do lmpcrio as letras , ' de que tmta o art. 612 § 2 .", 
}Joderr.o ser garantidas por uma firma de reconhecido credito, ainda 
que n ão seja de ass ignnntc da Alfandega. 

Art .. 31 . Os gcneros uaci onacs navegados por cabotugcm podcrüo 
srr descarregados onde convier á part.e, salva a clisposiçfio do art. 
7 ~0, mediante g uia assignada pelos Inspectores das Alfandegas, ou 
!]Hem S\laS YCZeS fizer (12) . 
~ 1. o Os que forem sujeitos a expediente lambem poderão ser 

clrscarrcgarlos onde convier a parte, acom panhados igu almente de 
guia, depois de conferidos pelo Agcutc Fiscal do trapiche, ou armazem 
de doposiLo alfandegado, que ficar mais proxirno do lugar da descarga. 

~ 2. 0 O pagamento do expediente dos generos naciooaes u elle 
snjeitos, c que nao ti verem de se r descarregados nos trap iches ou 
annuzens de deposito ulfandcgados, se realizat·á mediante o des1Jacbo 
respectivo , antes da expedição ela gu ia . 

Si il .0 As guias de que trata este artigo, serfío cxtrahidas de lino 
de talüo , c rcstituidas á Alfaudcga para os efl"citos lcgacs pelos Agentes 
Jliscaes <.los Lrapichcs c annazcn.~ de deposito alfancll'gados, rju:mdo 
:1 descarga ahi se ciTectuar, ou pelos empregados, Guardas ou V igias 
desLacaclos nos diO'crent.es pontos do littonil onde e lln ti ver lugar. 

§ lo .0 Os Inspectores das Alfanclcgas .Poderão ordeuar que a ,des
cat·ga c a conferencia dos gcnc•·os oactanaes se ciTccLue na forma 
ordinnria prcscriptn nos arts. '•58 c ,628, quando ass im julgarem 
conveniente por snspeit.a de fraude, ou outro justo mot ivo. 

Art. 32. As disposiçOcs do art. 585 §§ 2 .0 , 3.0 , 4. 0 e 5 .0 , rela
tivas ao premio dos bi lhetes de Alfnndegn, são exteLlSiYas ás le tras 
que passnrcm os donos ou consigunta rios de scncros inllammaveis 
c s~mcllt aotcs, c dos CJUC se despacharem sobre agua ou u bordo 
na l'órma do art. 58G. 

S) Uui co . O praro das letras, de que trata este arli;;o scrú de 
1 a G mczrs. 

Art. 33. A disposiçfío do art . . 62!), paragrapho onioo, n. 0 2, nu parte 
rm que dispensa u abertura ele Yo lnmes nos despa chos de mercadorias 
r•strangcims navegadas com carta de guia , não com1>rehcndc as que 
tiverem de ser transportadas para portos do lrupcrio, transitando 
por tcrriLor io estrangeiro. 

Se todo o volume ou volu mes con tilrcr m m ercacloTias el e class iO cnçi.io 
cl iffcrentc da dec lararia em n nota, só hai'Cní lngar o pagamento ele 
rlirc i!os simples, o mais n multa ele l 1/2 ~/o elo mt . 5<15 § 2. o do Hcgu ta
mrnto. A1•iso ú Alfancloga cln Côrto em 31 de illarço c!o 1864. (Dict1·io 
o[Jicütl n. o 83 ele l86.J.) 

Tem lugar a pcnn do nrl. 2'1 elo Decreto de 31 de Deze mbro, a inda 
'lllnn rto o cJcspacho devcntlo ser rormularln de flons ou mais vol urn es 
conjonctamen lo, o rorem el e um só, c alti se enconLrn•·cm m orcodorias 
rlc nnLtu0za, cspccic ou qualiclatl c clill'crcnle tta ru encionm!a em a nota1 o dc:;sa clill'crença r csn llar um nccr escinlo tle dire ito corresponclonlo a 
metade ou mais. Portaria tt Alfaml ega da COrte em 16 ele Julho ele 1861. 
Ycja-se a !'orlaria á A lfanlfcg-a da Côrle em !l de DczomiJro li o 1864. 

À. mulla deve ser correspondente ao valor dos objcc!os en contrados 
ele qualirlaclc superior <í clcclnrada em a nota, e n fio ao ele lodos os da 
m esma quulidacle, tendo havido a competen te dcclaraç<'io. Aviso ío Al
fa nrl ega ela Côrtc em 20 el e J\Inrço d e 1865 . (Dia1·üiJ 0/ficial•n.o Sl! Li e 1865.) 

J'~ja-se a nota cto a1·t . 5GG elo llcgulam ento . 
(1'.>.) l'ls tn g nin 6 isenta tlo soll o. Orclc111 ü Thcsourarin lio l'<U'(IlJ{l em 

31 ele Mar~~o de 1861. 
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S) Unico . P reenchidas as formaliuades prescrip tas no art. 629, para
gra pho uni co:; pa ra 11 expedição da car ta de guia , que exige o ar t. 628 
~ 2. 0 , a 2.0 via da nota, de lJO is de fech11da e se lluda, será entre~ 
gn e á p;trte, com dircccão ao chefe da Rcpu r ticão fiscal do po rto 
do destino, ficando o ot:iginal arcbiyado pura os ell'eitos legaes do 
art. 631. 

Art . 34. A disposição do art. 409, na parte concernente á en
t rega dos papeis rle bordo, refere-se sómente aos que dizem res
peito á carga, li c~nd o sa lva a d ispo~ i yão elo ar t. 37.1 sob re a exhi
bição, e recon llecunento el u autbcnlJcu.l ade dos pupms de bordo d11s 
cmharcações . 

Art. 35 . Os prazos ele que trata o ar t. 340 são ele dias n teis, e 
referem -se ás embarcações que, uas circumstancius do art . 339, ' 'im·em 
espreitar o mercado, ou receber ord ens. 

S) 1.o Al ém dos ref~r i dos p1·azos, pod~rão os lnspectorcs das ft-.1-
fandegas conceder ma1s quatro d1as utms de prorogação por motJ \'O 
j usti fi cado. 

S) 2.0 Os lnsrectores das Alfundegas fi cão autori sudos 11ara con
ceder u franquia por tanto tempo, quanto fó1· necessario pura se 
eiTectuar qualquer dos outros netos c operações a que se refere 
o art. 33\l. 

Art . 36 . A entrada por franquia será permittida para descarga 
elas mercadorias dcs til)adas a entreposto, e para as baldeações ue 
<Jne trata o n.0 2 do art . 330, nos portos onde houver entreposto. 

Art. 37. A declaraçno su mmaria per escri pto do conteúdo dos 
' 'o lumes pertencentes a passagei ros, de que trata o art. 410 n. 0 3, 
é cxtcnsiYa aos que exclusivamente contiverem mercadorias ou ob
jec.tos de comm ercio : estes yolum es serão inclui dos na declara ção 
com c~prcssa mco çiiO da marca, numero ou. letreiro, e qualidade 
do volu me, além do conteúdo, sob a saucção pe na l do art. 43:3 
§ 2 . 0 ao passageiro, a quem for imputavel a infmcçilo, se áS cir-
cu msLancias revelarem f1·aude ( l3) . • 

Art . 38. Os passage iros serão em todo o caso adm ittidos, n o 
acto da conferencia, a fazerem declaração Yerbal ou por escriplo 
dos obj ectos, que lrouxcerm Dos vo lumes ria sua bagagem, sujeitos 
a direi tos Dos termos dos arts . '• ~9 c 460 ( H }. 

S) 1 .o Feita a declaração, observan do-se a disposição do art. 468, 
os Conferentes proccrleráõ ú ' 'crificação para o pagamento dos di
rai tos na c'onformidade do art. 461 . 

§ 2.o Se os referidos objcc tos, ou mercadorias forem en contradas 
em fu ndos falsos, além da pena tle perda elos ditos obj ectos, que 
serão app re!Jcnclidos, incorrerá o passageiro na multa eq\Jil'aleute a 
2Js do seu Yalor. 

(13) Quando n a lista lla bagagem se tiverem incluiclo us mercadorias 
ou obj octos ele con11nercio1 fica r esall'?-da a má fé inqmtavcl ao pass;t
ge iro quan to ao cxtrai' JO oe dtre1tos; nuo tem lugar pots a a pprcltensüo, 
é só mcnle a imposiçii o ela mu lta el o art. 433 § 2 .o do Rcgulamenl o, por 
n ão se ter feito a declaraçao do art. 37 do Decreto d e 31 ele Dezembro . 
Aviso rt AHan<lcga da Côrtc em 3 de ~ l a rço de 1865. (Dim·io O/ficial n .o 
70 de 1865 .l 

Decreto do~ ti o Abril e Instrucçõcs el e 8 do Junho do 1865 . (Anne.v os. 1 
(1,1) P~ga direitos s imples a roupa nova que vier na 1Ja~agen.1 , ~l os 

passagen·os, a1ncla que rcconh ec1damcnto do sou uso. On1em a I ll e
souraria da Bahia em 12 el e Agosto el e ISG-1. 

Aos Conferentes in cumbe, na veriflcaçilo da. bagagem el os pass~geiros, 
: cpara r para pagamento elos_ d 1rC1I.os os obJ_ecJos e merca~l onas que, 
na fúrma elo nc~;u lamenlo , nuo poss.-1o con~ t i iLul-a . A \'ISO n Aliuntlega 
ela c õrtc em 17 <lo v czcmlnu tlc 18G·L 
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s; 3.• Se os objectos encontrados em fundos falsos forem cartas, 
Juvrar-se-ha auto de sua achada, o qual será enviado á Ilepartiçüo 
competente; se, porém, forem notas, ou papeis d.c credito fal sos, 
suspendendo-se logo o exame, c detendo-se o indiciado, lavrar-sc-ha 
auto identico, e se dará immediatamente pat·te á Autoridade com
petente (>ara proceder na jóm1a da Lei. 

§ ,,_o Encontrando-se na conferencia mercadorias, cujo ct·espacho 
for probibido, proceder-se-ha na fórma dos arts. 517 e 51S .. 

A1·L. 3H. O Guarda- mór, ou quem suas vezes fizer, com au lo-. 
risaçUo do Inspector da Alfandega, na occasião da visita , poderá 
Jlermittir o desembarque dos volumes da bagagem dos passageiros, 
como saccos, pequenas ma·Ias, e outros semelhantes, que não con
tiverem objcctos sujeitos a direitos, procedcnde-se a respeito dos. 
demais nos termJs do art. 462. 

ArL. 40. A. disposição da u ltima parte da nota 92.a da Tarifa emo 
vigo1· é cxteusiva aos objectos pertencentes a passageiros, cnume
J·ados no art. 512 ~!S 14 a 17, aos quacs se dc,•crá conceder isen
çilo de direitos na fÕrmu nclle estabelecida, ainda quando oüo acom
IJanharem os passag<·iros na mesma cmiJarcaçüo. 

Art. 41. Fi cão supprimidas no art. 291 as palavras: se po1· aqueHe 
lhe forem aceitos (15). 

ArL. lt2. Nos casos de ind cmnisação de damno previsto no Si 1.0 

do art. 293 accresccotar-se-bllo á dill'erença entre o preço da ar
rematação, e o da avaliação da Tarifa, ó 0/o deste 11ltimo em favor 
da parte, po1· conta do causador do damno. 

Art. 13. A disposiçüo dos arts. 296 e 297 Lerá lugar sem prej u izo 
das J)cnas impostas pelo (~odigo Crim inal aos que nellas incorrerem, 
coli\fO I"mc as circumstancius do facto. 

Art. 14 .. As duvidas e questões sobre a entrega das mercadorias, 
ou dos salvndos, ou do seu producto, nos casos dos Cups. 2.• c 3.• 
do Tit. 4.o do Regulamento das Alt'andcgas, onde não llouvm· Agente 
Cons nlar da naçno com quem o Jmpcrio tenha celebrado Convenção. 
Cousu lar, serão du. competcnciu exclusiva da Aut.oridadc judicial, a 
((UCm os intcreosados poderão requerer o que fOr a bem de seus. 
direitos, ainda CfUando Lenha precedido a licc.uça ou au torisaçüo da. 
Autoridade administrabiva nos Lermos do art. 329. 

ArL. 45. A declaração voluntaria das dill'ereuças de mercl!do.rias, 
de sua occultação J)Or qualquer fórma, e de qualquer outra LenLaLiva 
de descaminho de direitos, feita pelo Capitão, dono ou consignatario. 
das mercadorias c seus prepostos, será aceita para o efl'c ito de nüo 
se imporem as penas comminadus nos Regulamentos fiscaes, em 
toda e qualquer occusifio, excepto na de busca, exame e conferencia, 
ou Lendo o Chefe da Repartição conhecirnenLo official ou denuncia 
de taes factos (16). 

(15) Veja-se a Circular de 12 ele Janeiro de 1864. 
(16) Quanelo se der troca nus C(Uant'iEiacll's ele duas (ou mais) addições, 

e a mesma recahir em mercaelonas que, se houvessem ele pagar os di
J·eitos segu1 llo lnes decluruçôes, irnportnriüo em eonsideravel prejuízo 
vara a parte I o quGJ I'evelu que J111 tractsposiç&o mlo houve má i'é ou· 
mtençao ele ·raucle, c apeoas mantfeslo engano, U[JO tem Jogar a multa. 
<lo arL 553 elo Regulamento e art. 26 do Decreto ele 31 de Dezembro. 

PermíLLinclo o art. 45 elo Decreto de 31 ele Dezembro que possa a parte 
denunciar-se nos casos ele fraude p1ua não ser passível ela multa pelas 
di iToreuçus, uão ba J'azilo para que o seja qtta11clo J'õr manifesto o en
gano que produz essas elifTcrenças. 

Senclo Tegra gera l ac!Gptacla nos regulamentos que os direitos das·. 
mercadorias qLle se <!l.espaehüo sejiio pagas c0n forme a verificuçüo oo r
rcspomtenLe, e na o scgumlo a~ liOl!luraçúes elas partes, cumpre que 
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Art. ~G. As penas comminadas pela legislaçito em vigor nos rasos 
de fa lsidade, rcsistenciu, e ontros crimes, niio iscntiio os infractorcs 
das pcnus c multas impostas nas Regu lamentos fiscucs (17). 

SI Uoico. Se a infracção fOr de tal modo conuexa com outro crime 
que a prova de mna seja a da outr<J, a Autoridade administrativ11, 
lavrado o termo ou auto, remellcrá os documculos comprobalorios 
do facto ao Juiz competente; e, proferida a sentença no processo 
do crime couucxo, proccdcr·sc-ha ulteriormente na fórma dos meu
ciondos Regulamentos para a imposiçiio das penas da infracção . 

Art. 47. Nos casos de npprchcnsão, se o dono ou pessoa, a quem 
tiverem sido apprchend idas as mercadorias, se achar presente, c o 
Inspector da Alfandcga ou Administrador de ]\[csa de Rendas r·cco
nhecer pela exposição do facto, interrogatorios e esclarecimentos 
co lhidos em acto successivo, que a apprchcnsão m•identcmentc não 
procede, mandará eutr·rgar as mercadorias ll parte, pagos os direitos, 
lavrando-se l.crmo ci rcumstanciado, com as rnzões c fundamentos da 
dccisllo, o qual será logo reme Ltido por cópia ao iVJ ioistro clu Fazenda, 
na Cõrte, e aos lnspoctorcs das Thesourarias ele Fazenda nus Pro
víncias (18) . 

Art. 48. Os donos ou consigoatarios das mercadorias são rcspon
saveis pelos a c tos dos seus prepostos, excepto quando em Yirtudc 
de disposição expressa a multa fõr commiuada pot· ft.cto pessoal 
dos mesmos prepostos; ficando-lhes extensivas as disposições dos 
arts . 687 e 7&1. 

Art. 49. O te.r·mo ou unto de infr·ncçüo, a que se referem os arts. 
744 SI 1.• e 750, depois de lido, SCI'á Lambem assigundo pelo infractor·, 
quando este se achar pr·esentc, inserindo-se nellc tudo quanto este 
declarar a bem de seu direito. 

sejiio r elevadas as inexactidlies QUe nas mesmas declarações se possJo 
encontrar , pam evitar contestações, prejucliciaes em objecto rle com
mercio; sah•o o caso de fraude ou occullação dolos« de mercadorias, 
para subtrahH-a a direitos, porque então são bem applic:rclas as multa . 
A viso ú Alf:rndega da Curte em 2-1 de Fevereiro de 1SG·l. (D iario Oflicial 
n.o 81 de 1864.) 

A declaraç;1o voluntaria das clifTercnças ele mercadoria deve ser aceita 
para o efTeito ele oito se imporem as penas comminnllas nos Regu ht
me ntos fi scaes em toda e qua lquer occnsiüo , menos nos cusos exccp
tuaclos. (Yeja-sc ct nota segu·inte.) 

Nüo tem lugar as penas quando, antes de qualquer conferencia, fôr 
requerida pela parte a verificação do poso, c reconhecer-se que hOU\'C 
engano na declaração. Portaria ú Alfamlega tia Cõrte em 10 de Agosto 
de 18GJ.. 

A doelaraçüo deverá ser sempre antes de coml'çar a confercflcia. 
Aviso ti Alrunclega ela Côrte em 2õ de Julho de 1865. (Dia?·io Oflicial n.o 
181 el e 1865. ) 

(1'1) A denuncia vo lunl aria, feita pelo dono ela mercadoria ou seu pre
posto, elas clill'crenças ele qunnticlacle ou qualidaelc, é acei ln para se nno 
rmporcm as penab 'Onurunaclas no Re"ulameulo das Alfanelegas em 
toda c qualquer occasião, cxceplo na de llusca, exame e conferencia. 

Tendo sido fcila a dcsiguaçfto elo conferente, considera-se a mer
cadoria já ubmetlida a conferencia, e neste CUS(? Yerifica-se a çxccpç<õo 
elo m'L. ·16 do Decrelo el e 31 de Dezembro, e ass•m niio aproymtn a llc
claraç;io rln parte para a exi.mir elas penas. Porlaria á AJfanclcga da 
C0rtc em 28 ele Maio ele 1864. 

(18) o arbilrio conferido aos rnspcctores das Alfandegas pelo art. 4'1 
uo Decreto ele 31 ele DezembTo llócle lambem ser appficnelo aos casos 
elas apprehensões das c<tixas ele assucar, mandando immeeliatamente 
re laxar a apprehensüo, quando pelo moclo marcado neste artigo rcco
nhecer·-se que niio procede. Ordem á Thesouraria da Bahia em lO de 
Fcrcrciro tl c 18GJ. (.ldditamenlo ú collccçcW .) 
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~ 1.0 Nos casos de int't·acçllo dos l"tcgulamcntos fiscaes, em que se 

prescreva a detenção, o iut'ractor scrit logo conduziuo á p rcsen~:a do 
Inspcctor, ou de quem suas vezes fizer, pal'a se lanar o termo ou 

· mlto: lavrado este será o infracto r immcd iatarneote posto em liiJe t·
t:lade, guardando-se todavia a disposiçilo uo art. 7H § 3. 0 nos casos 
de apprebensilo. 
~ 2 .o Em todo o caso dar-se-ha ao iufractor uma cópia do termo 

ou auto, se o ex igir. 
~ 3.o Se o int'ructot· não sonber escrcvet·, on recusar assignar o 

termo ou auto, se.rá esba ciwurnstaucia mencionada no mesmo Lermo 
ou auto. 

Art. 50 . Os lnspcctorcs das A lfanúega~ e Administradores das Mesas 
de Rendas pode rão, havendo justos motivos, a requerimento de 
parte no prazo de 30 dias, a ll ivia t· os inl'r.tclot·cs .das multa~ ~ml]lostus 
d entro da alçada, dando logo conta de sna deCisão ao .MmtsLt'o da 
l''azcnda, na Côrte, c aos lnspectorcs das Thcsourarias de Fazenda 
nas Províncias . 

Art. 5 1. A disposiçüo elo art. 744. § 3. 0 , na parte em que admittc 
fiança ao va lor das multas, fica e:üensivu ao valor das mercadorias 
c embarcações apprehenrlidas; prestada a fianp, serão os m esmos 
objcclos entregues ao inl'ractor, depois de pug.os os direitos, que 
d~vidos forr.m. 

Art . 5'2. O recurso ex-officio, de qne truta o art. 763 n. 0 1, só 
terá lugar quando as decisões versarem sobre espcc ie nova, ou 
questão de direito, ou outro ussllmpto importante. 

Art. &3. A d isposição do urt. 764 ~~ 2 . 0 só terá lugar quando as 
dccisOcs forlllm da natureza das meocioDadas uo m·tigo anLcccdcu tc. 

Art. 54.. As multas auncxas ás apprehensües per tencem intcgntl
mcntc á Fuzcnda Nacional, ficando assim declarado o urt . 753 Si '.' .o. 

Art . 55 . A metade rla mu lta comminada oos at·ls. 423 c ~33Si :~.o 
pertencerá á Fazenda Nacional, não devendo cons'idel'ar- se multa a 
importancia dos direitos àe que tmla o art. 645. 

Art. 56. A multa, de que trata o art. 433 Si 3.0 será irnpostn, 
quando o Capililo ou Mestre não provar a juizo do Iuspecto r que o 

· volume ou volumes não furão embarcados; c, sendo imposta, metade 
pertencerá á Fazenda Nacional. 

Art. 57. Ficão reduzidas á metade us multas comminadas no art. 
433 !SS) 1.•, :J .0 e 3.0 , o extensivas á qualidade dos vo lumes as pc-
nas á o art. 427. · 

Art. 58. Nos casos de dill'e ren~.as pal'a mais de vo lumes ou rncr
cado.rias, e de rna rcns c qualidad e de vo lumes, qne forem encon
tradas . n~ conferencia do manil'esto, os Inspectorcs das Alfaudegas 
c Admmistradorcs das Mcsus de Hcndas aLtendcráo especialmente 
a todas as circumstancius do facto, deixando de impôt· as penas 
cornminadas nos Regu lamentos fi scacs, quando as d itas dill'crcncas 
não revelarem fraude ( t 9). • 

Art. é.9. Os arts. t20 e ouLI'os do Regulamento das Alfandcgas, 
que se refe rem á dislribuicão do prodncto das app rchcnsües e 
multas, não são extensivos aos Chefes das Repartições fi scaes, nem 
com prchcndem as mu ltas impostas a quacsqucr Empregados, Gual'· 
das ou Vigias . . 

.Art. 60. Para a detençiío subs titutiva da multa, quando deva 
ter lugar, os arbitradores, que serão norncados pelo Chefe da Re
partição, rcguluráõ o t rabu lho pelo qtlC os multado> puderem haver 

(19) E' n.~mi~siY\) l o e ngnno, c por consegui n te a ausencia ela frouclc 
· quttnclo o navto t1ver rcce bttlo a eAr~a oom prc~ l c<~:u. PorL<uia ü All'all
doga ela Gúrle em ;~u ele .~IJr il do HJG<t. 
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em cada um tli a p t:l o~ seu s bcn , e .n[H'•lgo ou induslria, nunc.t 
m enos de ~~ooe por dia, fi cando assim alterados os ar ts. 753 ~ 
1l . •, c 751. 
~ 1.• O tempo da referida dt:tcnçilo não poderá oxcedr.r de um 

anuo nos ca~os de apprehcnsilo, c de um mcz nos demais casos. 
§ 2 .• A detenção, de qtte trata este artigo, ficará sem cffeito, 

logo que o multado , ou alguem por clle, satisfitcr a multa, ou 
~n·csta r fiança no pagat.ncnto em prazo r:tzoavc\. 

At· t. Gl. Os direitos de im portação c exportação, uma ycz satis
'feitos, niio seriio resLiLuidos, salvo nos casos previstos uos Regu
lameu los (20) . 

§ Unico . No caso de perda de mnt·cadorias por força maiot·, 
estando 33 mercadorias dentro da Alfandega, entrepostos c arma
wns alfandegados, ou não Hmdo sahido a cmbnrcaçilo, poderá o 
l\liui~lro da Fazcudn, altentas as circumslancias, c precedendo ;: · 
j ustill caçõcs p t·ccisas, conceder a tcmissilo lolal ou parcial dos 
~lit·c itos ('21)., 

Art. 62. A armazenagem , de que Lrnl;io os arts. 601 e 694, 
será cobt·ada sómente quando estiver vencido o prazo de estada 
lin·e do art. 69'l, regra l .n 

.§ 1-.0 Se a demora, contada da data do pagamento do dc5pa
cho, não fur além de oito dias, cobrar-sc-ha sómentc a armaze
nagem vencid a nos te rmus no a t· t. 692, regra 2.n Se, porêrn, a 
demora exceder de oito dias, c uilo fôt· j ustificavcl, a at·mazena
gem, vencida dC(lO is da r eferida data, será calculada conforme o 
art. G91 na razão de 4 °/o até a sahida da mercadoria da Alfan
dcga (22) . 

.S) 2 • No caso do art. 601 , sendo as mercadorias recolhidas ao 
armazem, além da multa de 1 1 / • 0 f.,, a armazenagem, ' 'cncida 
depo is do pagumento do tlcspacbo , será ca lcu lada na razão do oi •fo 
a le a sabida das mercadorias da Alfundcga . 

,lr t . 63 .• Ficllo r cvogu tl os os §Si S.• c H do art. 64 2 ua parte 
relativa a restiLuiçilo e cobrança da difl'crenca dos direitos de ex
portação, devendo a cobrança dos mesmos direitos regular-se 
pelas disposições dos arts. 169 e 170. 

{.20) Não são restitu ídos pela Alfaudega os clircifos de mercadorias que 
tenhao siclo consumidas por iucendio . Portaria á Alfandegada Côrle 
em 8 de Abril ele 1864.. 

Mandou-se restituir os cl irei to de exportação de uma porçao de 
iiSSucar que se havia dcspachad em Pernambuco para o Rio da Prata, 
c depois se oiJteve permissão pnra eml.Jarca l-o em navio nacional para 
o Rio de Janeiro, pe lo fundamentG de mio estar ainda eml.Jarcaclo o ge
·nero. Ordem á Tbesouraria claquella prOYincin em 20 de Dezem5ro 
de 1864. 

(21) A materin deste paragraph o não per tence cvidenlemenle ao con
tsncioso administrativo, mas sim é !! 1'11Ciosa, dependente de um favor 
da administração, e não pódc ser discutida por via contenciosa. E 
caso de petição no i\linisterio da Fazencla, que, attcnlas as circums
tancias, e precedendo as justificações precisas, pode discricionariamente 
Conceder ou negar a remissão. Portar1a á AJfandega da Côrte em 8 de 
Abr il de 1864. Ordem ü Thesouraria de Pcmamliuco em 20 de Dezembro 
do mesmo am1o i:n {ine, ci ladas orn a nota anterior. 

(2.2) O prazo é de oito dias utcis; a armazenagem do que ah i se trata 
eleve ser calculada por mez, e sómenlo elo que se Yencer pelo tempo da 
demora, além dos oito tlins; fina lmente a dispensa da armazenagem 
por causa juslitica,·cl só é da ele 4 ··10 , c não ela da armazenagem sim
ples, visto que os arls. G9l do Regu amento, c 6'2 do Decreto de 31 de 
Dezembro, dcterminadamcnle se t·cferem áqnell.1 , e não a esta especie. 
A\•iso 1\ Alfandoga ela Ctlrl~ 1'11\ ~I rte ~l a rço dl' l:'IG I. {lliario Ofllciol n . " 
~3 ele lBGl.) 

7 
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A1·t. 61. A contribuiçlío, de que trata o art. 701, srrft cob rntT~ 
11a Alfuudcga da Côrte, em beneficio do Hospital Geral da Sa nta 
Casa !la Misericordia, na razão de 10 rs. por medida de viuho c 
mais bebidas esp·iri tuosas, que forem despachadas para consumo, 
na conformidans do Decreto n.D 1099 de 25 de Setembro de 
1858 (23). 

Art. 65. O art. 127, na parte concci·nente a qualquer Em pre,
gado, que nilo seja o Ajudante do Inspector, refere-se á delegação 
para fim especial de alguma elas f'unccõcs enumerada~ no nrt. 126, 
em caso urgente ou cxtraordinario, Óu quando o bem do serviço 
publico assim o exigi I·. 

§ Unico. Fi~ão cxccptuadas das disposições do art. 127 as attr~
bmçõcs menciOnadas no art. 126 S)§ 10, 1·1, 13, 15 a 18, ?O, 22, 
24, 28, 29, 31 a 3~, 36, 37, 39, 40, H, 42, 43, H a 48, 50, 51, 53, 
55, 57, fi! a 63, c aquellns cujo exerc ício importar ordenacüo de 
dcspcza , deliberação ou providencia definitiva c COt'l'cspondencia 
oficial com a Autoridade · wperiur, ou com os Chefes de outras · 
Repartições . 

Art. 66. O seniço da organização da pauta, confcreiJcia nas por
tas de sabida , arbitramento, exame de objcctos cujo de~pavlto li vm 
se requerer, c outros de igua l importancia, será encarregado de 
prefercncia aos primeiros Conferentes . 

Art. 67. Os Empregados serão revezados nas diffel'Cotes Sec~,ões 
ou trabalhos ele seus lugares ou. classes, como os luspcctores das 
Alfandcgas o entenderem a bem do set•viço da Repartição, fican do 
assim alterado o art. 37 do tlcgulnmcnto das Alfandegas. 

Art. GH. A substituição dos OJTic iacs ele Des(;a rgu, de que trata a 
primcirn ]>arte do § 8. 0 do art. 442, terú lugar, diariamente ou 
não, a juizo elos Inspcctorcs das Alfandegas, conforme as convc
nieucias do respectivo serviço . 

Art. 69. O se i'Y Í\~O da ~evisno dos despachos c guias de receita, 
nos termos dos urts. 2D §Si 1. 0 c 4. 0 , e 133 S) 1. 0 do Regu la
mento das Alfandcgas, será desempenhado por Empregados do Thc
souro e Thcsonrarias de Fazcnrla , dcsign ndos na COrte pelo Min is
~ro da Fazenda, sobre proposta dos Dii'ectorcs Gcracs do Thcsouro 
Nacional e nas Pro vínCias pelos Jnspcótores dus mesmas Thesou
rarias (21) . 

§ 1.' Es tes Empregados fun ccionaráü nas Alfandegas, ficando sú
bordinados aos respectivos Inspectorcs em tudo quanto nüo dissér 
respeito ao serviço que lbcs incumbe. 
~ l1 .0 Para o desempenho das fuocçõcs a seu cargo os mesmos. 

Empregados requisitaráõ ao chefe da Repartição ou aos Empregados· 
por clle indicados, os documentos e csclarecimenLos precisos, cor
respondendo-se com os Inspectorcs das Alfandegas para as provi
dencias q,ue forem de sua attrib1lição, e, pura as que o não forem , 

(23) A disposição· des te artigo n iio é appl icmrel a ag uardente des pa
chada na Mesa ele Rendas ele Angra elos Reis para o d eposito elo Tra
piche lla 0nl cm, no ltio de Janeiro . Aviso tl Direcl.oria Gexal das Rendas· 
em 23 de Janeiro ele 1864. (D'icwio O{fic'ic~l n.o 20 de 1864.)• 

(2<1) Veja-se a Circular el e 12 d e Ja neiro el e 18M. 
Nüo é pagavel nem merece ser g t·atincnclo o traba lh o ela revisiio elas 

guias rle 1·eee ita c despachos ela Alfanclega, porquanto é o mesmo que 
seria executado na Thcsourana, se fosse ella incumbiela de semelha nte 
revisão, além de que núo ha augmento ele trnba.l ho para os Empregados 
que apenas deixao ele comparecer na Theso m·a1·i n para funccionar•em n a 
A1ranclc~u. Ne nhuma applicaçâo tem il es peeie as rnsLmcções do L" el e 
l'ifa1·ço ue 18Gl que unicamente tra tüo ele ajudas ele custo. Av.iso tl pre
~üclen.cia llu llnhia em 'í elo Junho rl e u~r. t. (Dian:o O[/ic'ictln.o13~el{) ISG•l .} 
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com o i\IiuisLro da FazCiH.la, na CôrLe, c InspecLorcs das Tltcsou
rü ri as nas Pl'OYincias. 

Art. 70. Fica abo lido o reg istro c lançameuto dos mani festos da 
carga, c o livro mestre de qne trata o ~1rt. U5 Si 3." do Regu
lamento de :2'l de J unho de 183G, actualmente em pratica nas AI· 
fandegas em virtude do m·t. 780 do Ilcgulamento (2<>). 

Si 1." As traducçües dos manifestos, exigi .Jas pelo paragrapbo unico 
<lo art. 372, serão escriptas em papel de um só formato fomccido pelas 
ReparLiçucs Fiscaes, deixando-se os claros precisos para as m·erba
çücs uecessar ias, conforme o modelo que fôr dado pelo Miuisterio 
tia Fuzcntla (2ü) . 

Si 2. 0 Estas traducçücs, emmassadas c cncaderuadns, como fôr cou
\'Cn ieute, 1icaráu :.~rch i yadas para todos os e1Tcitos iegacs {17). 

Art. 7 l. A suspensão dos Empreg~dos das Alfaudegas e Mesas de 
Rendas terá lt1gar: 

I.• Por ucgligcu(.ia, dcsobccliencia, o~t falLa no eumprimeut.o de 
seus deveres . 

2.• P~r fa ll.a nilo justillr.a rla por 8 d ias utcis consecutivos, ou 
por 15 mterpolados durante o mesmD mcz, ou em dous s~:guidos. 

3.• Se forem coudcmnaclos, c estiverem cumpriudo }Jeua de prislio, 
ou outra ele diyersa natureza, que os prive rlo Jlescmpcnho dliS 
t'uncçües do seu emprego. 

4 .• Pelo exercício de qualquer outro cargo, ou emprego, cuj::ts 
funccues sejiío incomtJutivcis, <>U não se }lossãD m:cumular cDm as 
<lo ~eu lugar; de :a lguma industria, ou occupaçno, que por sua 
d atnreza os inbabi.Iitc, ou disLr:ai<.l do cxactG cumprjmcnto de seu., 
nevercs (~S). 

5 .• Pela pronuncia competentemente 'Stlstcntada, e tando indicia
dos em crim:J commum Dl.l de respousabilidadc, ou se livrem soll.es 
ou presos. 

6.• Estando pl'csos por qualquer motivo. • 
7 .• Em qualquer ca.o {]UC .a suspensão .se torne nceessari:a como 

medida preventiva ou llc scgur:ll!ça. 
Si Uuico. A suspenS":ío no cnsos dos n.',. 1 .•, :2.•, 3.", •5." e 6.0 

•pôde ter lugar por acto :do chefe da RDparticuo compel~nte; c em 
todos os casos pelos Presidentes uu lnspeclores dns Tilcsourarias 
nas Proviucias c pelo Illinistro da Fazenda em todo o lm)7Crio. 

Art. 72. A suspensão, nos ('asos de que trata Q art. antetedealic, 
excepto o de pnmun'llia em crime de responsabilitlnde e o dll ser 
necessaria como medida prcYCJlLiy:a ou de segur<.~nça, importa a pl"l'da 
de todos os vencimentos. 

§ 1.• No de pronuncia em crime de responsabilidade silo -clTcitos 
da suspensão: 1. • a perda da porcentagem e gratifica"Coão; 2.~ a pri
vação de metade do ordenado até ser o Empre.,aado a final mudem
nado ou absolvido, nos termos dos arts. 165 ~ i." e 174 do Cooi,go 
<lo P rocesso Criminal; rcstiLuiudo-se a outra meLade, dada a ab
solviçllo. 

Si 2.• O eiTeito da suspensão como me'dida de Sll,l,'lJTanta e uni
c~rueute a perda da gratificação c porceutagcm. 

Art. 73. A disposição do art. '780 cornprehcndc a do arL. ~38, 

{25) V('ja-se a Circular de 12 de Janoiro de lSG·l. 
(26) Veja-se a Circular c rastr urr;ões ele 2.2 de Março de!S~i. (J.nne.xas.) 
(27) Veja-se a nota anterior. 
(28) Veja-se a Circular tle 12 de Janeiro de 186-1. 
Vela-se a ordem á ThesouTaria tla Parahsba em 16 de i\Iaio de 18G1, 

r\lac a em a nota ao art. I.~G do Regulmltcnto. 



na par te rclaLiYa á r scrip l.u raçiío ct·as A.lf\u1dcg:!s coucenucu tc <tOS cn
Lrepostos (~O) . 

Art . 74. As disposi<;.ücs dos a rts., 3. 0 , , 4.", 5. 0 , 6~ 0 , ;,o c 1·S.o deste 
Decreto pri ncipiarf1ii u ler ' ' igo r· 30 dias depois dl' sua puilli ençiro 
nas fo lh as c per iodicos em qnc se pu bli cão os netos dr• Govcm o·; 
as do art . 70 do dia que fô 1· m arca do pcl'os Insv cc tores {\as .Ad
fnndcgas, c as demais l'ogn que l'ôr· publi cado o m esmo Becrc:o nus 
referi das fo lhus c pe.r·iodicos (30'). 

Ar t. 75. fo' icüo revogados os ar ts . 98, 99 , 21'4 , 2 15, 2 17·. 205', 
345, 433 § 4.0 , 4G5 c •GG cfo Hegulame n to das AlliHHicgas, c tod!rs 
as disposiçücs em contrario. 

O Marqucz de Abru.ntcs, Conselheiro de Es tado, Scn·ador do Jm 
perio, Ministro c Sr•crcta rio de Estado u·os Negocios E~trn ngc ir·os c 
interino dO·S da fo'azuurlu c Presidente do Tribunal do Thcsouro Na.
cional, nss irn o tenha cn l.cmtid o c fa <:a exccuta 1· . Pal ~ cio d o Hio 
rle Janeiro em triutn c nm de Dczrmbro d·c m il oi tocentos scs~Cluf;lt 
c t.rrs , fJUadrngcsin<o segu ndo d11 l mkpendcnciu c d o I rupc f'i o . 

Com ~ Ru1Jric·a rlc Su n MagcsJ.atlc o lnrpcrMlo r . 

1\fioist.r.rio dos Nego cios !la h llenda . ...., Hio c) c, .ra uciro em 12 r:lfi' 
J;•neiro de 180 4. 

O Marqucz de Abrantc~, Frcs ir.le nl.e tu tcrino dr,J 'tribun al do Thc-. 
souro Nacional, transmi!Lc aos Srs. lnspcctores das Thcsom arias de 
fazenda, para a devida cxccucilo, o Decreto incl uso n .0 32'1 7 de ~ 1 
de Dezembro prox inro passado, decla rando c a lterando algumns di s
posiçiies do Regnlamcnr.o das Al.l'u ndrgas de t 9 de· Setembro de 1860 . 

Por esba occusino julga convcn ienbe ex.pór a0s mesm os Srs . ln spec-
1orcs o tlensarncnto que presí di o a a lguns artigos do mesmo Decreto, 
<! rccommr.ndar-lhcs ;1 lgumas mcrlidas para o rstabclccimenl o dQs 
Entrepostos c regu la r andamento dos negocios a ca rgo das Alfaudcgas 
do lmpcrio. 

Um dos fins deste lll'~O do Govcmo Jrnp m:ial fo i. regular os E nt,J:c
postos entre nós de um mo rl o mais favo mvel <10 co mmcr·ci.o de rccx
porta(.ão por mar ou em transito, c crear outros, além el os don s 
que cxisLiuo na confo rmidade do art. 320 do Regulamento el as Al
fandcgas. 

Cumpre, pois, que os mesmos Srs. I ns peetorcs ordenem aos das. 
A !fandcgas que, sem perua uc tempo, bom em as provid en cins precisos. 
:(llll'a que, no fim do iJPazo rn.arcado no. ar t. 74 cl:o citado Decreto, 

(.QH} Voja -::re il. Cireular: ele 1;2 il e .1-H neiro de 1 8G~ . 

(3l') VP,jii .. SC a C: iro;u lilr ele 1~ clr .ranpiro rle 18li·.\.. 
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tl S artigos relutiros nos Entrepostos publiDos c particulares Lenhilà 
plena execuçilo nos portos onde furão ~;reudos, designando o urmu
zcm ou a1·nwzcns da Alfanclcga, qu e neccssarios forem para serem 
cxclusivament.c applieados a esse lim, os quacs constituiráo o En
lrrposlo ?J1tbticn . 

Nas Provi neias em qnc ainda nilo hnuycr conccssüo alguma expres
samente feita para entreposto partirular se algum don o ou possuidor 
el e t:rnpi chc ou urrna,,cm de deposito lllfanclcgado o requerer, c as 
circwmtancius da <~fllnenc i u de mercadorias c falta de c:~pacidaclc 
no entreposto publico e outrns assiu1 o exigi rem, poderá o Sr. Pre
sidente du Prol'iiJCia autorisar pro,·iso riumentc para rssc Um o trapiche 
ou armazem de deposito alfandegado que entre os que obtivcrilo tal 
concessão mais adaptado lhe parecer, ouvido previamente o Jns1Jector 
lia Alfandrga e da Thcsoumria de f'.1z rnda, até que o GoYcrno Im
perial clftwtuc a co ncrssfio para rntl·t•posto particular nos Lermos do 
:11·t. 21 S a 220 do Regulam ento das Alfanrlrgas. 

As mcrrndorias, que nos mauift·stos das ombarcaçõrs Yiercm dcs 
tinac~.1 s a en Lrcposto ou transito, ser nu dep ~s itadas no entreposto 
Jlnl>llr.o , on nos entrepostos particulares, .ma s conforme a distinc~ão 
c•stabelccida no art. 5. 0 do Decreto,- rl l'pois de ratifi cada pelo dono 
tlll consigoata rio da mercadoria essa dcclaraçilo, c 11ssignado o rcs
pcctiro Lenno de deposito, uos term os tlo urt. ::?2U Si§ 2. 0 c 3.0 do 
rilado ll cgn!;un ento . 

As mercadorias, qne scns donos ou ronsip;na La rios f!llizercm rl cstinar 
;1 entrepos to, usa ndo da fa culdad e que lhes concede o rcl'cric.Io Dc
c·.rcto nos arts. 3. 0 c Lo, feita a decla1·acão e assignado o rrspcctivo 
termo de deposito, na fórma do mesmo art . 2"!9 SiS\ 2. 0 c 3.0 , serão 
depositadas nos entrepostos publi cas ou nos particulares, conforme 
a ~nn nnt.urcza, nos te1·mos do ar·t. 5o do Dcacto. 

As 111CI'Cadorias que não vierem destinad:1s pelo manifesto a en
treposto ou transito, e aquellas que seus donos ou c.onsiguatarios não 
destinarem a e.ntrcposto , mediante as dcclnra<;ücs e Lermo de deposito 
~lo art. 4. 0 , devendo ent ender-se que silo destinadas a consumo in
terno, serão consrguintcmentc rcrol hidas nos armazcos da Alfandega 
que não con ti tu irem o cn trcposto publico, ou nos trapiches c ar
uwzcns alfandegados, conforme a sua natureza, c o prescripto no 
art. 15 du Dcc1·eto; seguind o·sc no despacho ulterior de consumo ou 
rcexportaçuo as regras geracs do l\egulamentu das Alfandcgüs, como 
prescreve a art. 4. 0 § 3.o do Dec1·c to. 

fiica, 11ois, reco mmendada a muis séria ntLcnçüo soh.rc o luga r em 
que Lircrcm de srr recolhidas as mc1·•·udorias, porc1u<~nto o destino 
iodicado pelo manifesto ou pelo dono ou consif!uatario da mercadoria 
produz cll'citos diversos quanto {I rcexporf<lção, pr:1zos de consuu.o, 
armazenagem do deposito, c outros favort>s inhcrentes ao cn~reposLo, 
o que tudo é bem expresso nos arts. 3. 0 Si§ 1.~, G. 0 c 1.8. do Decreto 
276 c outros do Regulamento das Atl'undegas. 

Designados os urmazcns que dcvcrilü servil' de entreposto publico., 
os Inspcctores das Alfanrlegas consc!'Varúü por Ol'a o pes~ oal que ac
tualmcnte funcciona nos referidos armazens, até que ulteriormente 
se resolva o que fôr mais conve niente, conforme ns circumstant'ias, 
sobre a organização definitiva dos entrepostos publicas, em face do 
a rt. ~i!·i do HPgulamento das Alfandcg~1s. 
. Co11vind.o, outrosim , quanLo antes, lixar-se a t.ahella especial da 
nnpo.rtancta que se deve arrecadar nos entrepostos pela guarda ou 
deposito das mercadorias, além rias dcspcz.as de cmbarqn!', c deSCl;ll
burque, de conducção c arrumaçüo c de beneficio, os Jnspccto1·es das 
ll lfandcgas organizaráõ quanto antes a referida tabella para snbmct
t.Cl·a, por intermedio dn 1'hesouraria de Fazenda, {I approvaç.ão l.lo 
Minist.crio da Fazenda, devendo, porem, o Sr. Presidente da Provincia 
~1l• l -u em cxceu~:;lo, C·0111 as allen1 çc1c~ que julgar ncressarias, se ;u;J,tc · 



do prato marcado no a rt . 74 não cstiycr a ppt'OYa úa pelo m esmo 
l\Iioistcrio. 

Essa tabcl la rlcvcrá servir l.an Lo para os entrepostos pnbli cos, con1o 
para os pa1·ti culares, c na sua or;;anizaçfio se te1·á em vi sta que ella 
deve l.ixar o quantnm de retrihu içiin , qnc tc.n ele pagar o COIUlllC I'Cio 
por cada cspccic dos mencionados serv ir; os, c que esse quanLUm 
deverá ser proposto com toda a moderaçiio poss ivcl ; cumprindo cal
cular-se a que se propozcr, por fórma q nc sej a a sua imporl ancia 
inferior a armn1.eoagcm de que Lrala o art . G!ll c seguintes, em 
qualquer circumstancia, a fim lle não onerar o com:nercio com 11111a 
retribui ção excessiva e couLruria ú oaLurczu do furo r inhcrcu Lc uo 
cntl·cposto. 

Fica tambcm especialmente recom m enrlado aos lnsp::ctorcs das 
Alfandcgas a observancia das dispos i t;üt~s relativas aos dumnos c ex
travios e aos prazos de consumo das mercadorias n as All'anurgas c 
armnzens de depositos pa r tic ulares. 

Quanto aos damnos c extravios, os mesmo s Tn sprcto1·es farüo ob
serva t· Oclmcote as disposições do Ca p. 5." do TiL. 3." do llcgulame.nLo 
das Alfandegas o us al lenu;ües cons tantes dos ar ts . H, 1.1?, c 43 do 
Decreto, procedendo com todo o rigor dos Regulamentos 11 sca r·s con
tra os eulpnrlos l>Or semelhantes far;tos, c pro:novendn logo, con forme 
as circumstancias do facto, a responsabilidade crim ina l de quem d e 
direito for. 

Quanto nos prazos de consumo, exig iudo u boa ordem rio servico 
dos armazens, qnaes(]ucr que ellcs sejJo, que so de consumo n n 
fót·ma do citado Regulamento, ás m t~rcadorius, cujo prazo de cl eiJOsito 
esteja vencido, os Inspcctot·cs tlao Alfundcgus pronl O\'crúü e furao pro 
mo\'er pelos Empregados respectivos as diligencias precisas para !lei 
c pontual observauciu do Cap. 6 .0 do TiL. 3." do Regulamento, fazcudo 
tamb~m imm ediatamcnte cll'ecti va a responsabilidade criminal dos 
Emp regados que dei xa rem de promovi! l-a s nas épocas marcadas nu 
con form idade rio art. IS § 2.o tlo re l'e rido Deco·eto. 

Quanto ao servi ço da revi são dos despachos c gu ias de receita , 
de que trata o art. GV do Decreto, os Srs . ln specto res das Thesou 
rarias des ignnrúu entre os Emprcg<Hlos habilitados da Rcpartiçüo os 
q•Jc forem absolutamente precisos para esse fim, fazendo-os entrar 
em exercício quanto antes nos termos do citado artigo, d evendo não 
só os m esmos Srs. Inspecto res, como os dns Alfandcgas e os m esmos 
Empr·cgados informarem ús Thesonra rias de Fazenda c ao Thesouro 
m inuciosamente do resu ltado dos seus trabalhos. A vista destes tm· 
balhos os Srs. Inspecto rcs das Thcsoura rias de l'azenda c os das 
Alfundcgas tomarflü lo go todas as providencias que couberem em sua 
a lçad'l, requisitando ao Tl1csou ro aquellas que não fo1·cm de sua at
tribuir;ão. 

A res peito da cscripturação relativa aos manifestos, tendo o art. 70 
do Decreto s ubstituíd o o Livro Mostre pelas truducçücs dos manifes tos, 
os Srs. Iospecto rcs das Alfuud cgus aguardaráü o modelo <lUC será 
brevemente exped ido pelo Mio isterio da Fazenda, n fim de fazer entüo 
cessar o registro e lallçamento uos manifes tos do Livro Mestre, pondo 
cm_,cxecucão o mesmo artigo em todas as suas partes . 

l'lnulment1·, qnauto a escripturaçüo das Alfandegas, nu parte rc 
!ativa ao entreposto, obseryar-se-ha proviso riamente nessas Repartições 
o que prescreve o art. 233 do Regulam ento das Alfandegas, uté que 
sejão cxpedidus a s IosLrucções e mod elos de que trata o ort . 780, os 
quaes deveráü rcg'u lat• tambcm a refel'ida cscripLuração na fórma do 
art. 73 do ci tudo Decreto. 

.V arque:: cT c A b r antes, 
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llando In · truc~ões para n exccuçilo do art. 'íO §§ t.o e 2.~ do Dccr <J to n. 
3217 de 31 ele JJezeml.Jro de 1863. 

1. n Sccçilo.-M inis tc rio dos Ncgocios da Fazenda .-Rio de Janc i 
ro ern 2:1 de i\lurço de 1864. 

.Jose Pedro Dias de Caryalho, Presidente do Tl'ibn.nal do Thc
sou ro Nacional, tran mitte aos Srs . Juspcctorcs das Tbesourarias 
de Fazenda, para a dcYida inLclli ~cncia c execução, as lnstrncções 
des ta dut:t, constantes do exemplar in cluso, para execução do art. 
70 Si§ 1. 0 c '.1. 0 do Decreto 11 . 0 3217 ele 31 de Dezembro de 1863. 

José P,dro ])ias de Carvalho . 

lnstr•neçõcs a que se ref<:I'C a Ch•md:u n. o ~ S desta data, 

1. n Secção .-~lini ster io dos Negocias da fazenda . -Rio de JaBciro 
em 2:2 de i\Iarço de 186 I. 

José Pedro Dias de Carva lho, Presidente do Tribunal do Tbesouro 
Nacional, ordena que na execução do art. 70 §§ 1. o e 2 . o do 
Decreto n. 0 32 17 de 31 de Dezembro de 1863, se obserycm nas 
All'andcgas do Impcri o as seguintes InsLI'llcções. 

Art. t.o Logo que o navio <l er entrada na All'anclega, c o seu 
Capitão ou cou ignalario apresentar os manifestos respectivos, será 
uma das ,;us dos mesmos entregue ao Corretor, ou interprete de 
c1uc trata o art. 372 ~ unico do Regulamento de 19 de Setembro de 
1860, o qual dentro do prazo marcado nesse a1·tigo, que sempre será 
de Lrcs dias uteis depois da entrada do navio, apresentará a tra
dueção rio manil'csLo, pela mnneinl que se segue. 

Art. 2. o Os Corretores, ou inLerrrctcs vertcráü para a lingua na
cional todas as declarações contidas nos manifestos, cscre\'cudo por 
extenso as quantidades c qualidades das mercadorias, e transcrevendo 
ao mesmo tempo as marcas c contra marcas dos volnrncs, sua quan
tidade c qualidade, c o nome dos individuas a quem vierem con
signadas, ou quando á ordem, com essa mesma declm·ação . 

Art. 3. o Todos os volumes nnmcrados serão descl'iptos separada
mente, segundo seu numero, c ordem numeri.ca <los mesn~os: os que 
' 'ierem sem nurncro, mas com marcas espcCiaes, serão 1gualmentc 
descriptos cada urn de per si: os que vierem com o mesmo con
teúdo ou a granel, e que não costumão ser desp-achados ,por uma 
só 1':z, serão dcscr ip tos integralmente, e se s~l?uiráõ em branco 
tan tas linhas quantas forem bastantes para faCi litar o lançamento 
elos <lospacllos da sahida ao lado direito da folha, sendo canccllados 
os claros do ludo esquerdo. 

Art. 4 ,o Toda a cscriptmação dos Corretores, o~ i.ntcrprctos, será 
fcitu no lado esquerdo da folha, ficando o lado d1rc•Lo para o lan· 
çamento do despacho, e sabida dos yo lumes. . 

Art. b.o Os manifestos, que trouxe rem em hnguagcm Ynlgar os 
navios procedentes de Portugal, dispcnsão .a traducção, com t~oto 
que os respect.iYOS Capit.iícs fuçilo a lrauscnpç<10 com a formahda., 



tlrs prescripL.1S nos nrtigos antecedentes, sendo por clles nssignndu , 
c co nfirmada a cxactidão du copia pelo CotTctor. 

ArL 6 . 0 As Alfnncl eg~s for uceerilü o papel nccessario , que será 
pau tado e riscado, segundo o modelo anne~o, cnL1 eguurlo-se aos 
Co rretores, c ínterp1·ctes ott Capitães, tant.us folhas quantas forem 
indispensuvcis para a traducçào ou copia. 

Art. 7 .o Entregues as tradncçurs ou CÓ JJins ás Alfnndegus, se farllo 
ne ll as todas as notas elo c~tylo, c segundo o modelo ncinta referido 
pelo empregado, a quem fo rem ent regues para esse fim . 

Art. 8 . 0 Estas traducçõrs ou cópias por extenso Sl'l'àO nume1·adas 
com o mesmo nu111cro do maniJ'rsto original, que deve !ica 1· archi~ 
vndo, depois de feita a conferr.ucia. A uumcra~ ão deverá rer segui
da sem inbcrrupçfio e por exercidos. • 

Art. 9. 0 O emprP1w do qne uumc1·ar as traclucçocs ou cópiüs, e 
i!S uotar no manifesto, fará uma inscripçiio summnria, em livro 
especial, da qua l constará o nunwro da ordem, a data da aunota
çilo, à indicação do nome do navio c do sen Capitflo, da uuciooa
lirlndc, e proccdcocia c tia sua chrgad11 em la stro on carregado. 

Art. 10. Cada nma das folliUS das trarlu cçücs ou cópias será nu
merada, c rubricada pelo mesmo empr~g<Hlo, que fi7.cr a numcm
ção elo mauil'csto. 

Art. 11. As traducçõcs ou cópias organizadas ua fómJn dos arts. 
2, 0 c 5. 0 fo1·maráo cadernos cspeciacs, e contcrúõ na primcdrn folhtt 
as ind icações da inscrip c;.uo summuria , prcscriptas no nrt. 9 . 0 , per
tencentes a cada um dos manifestos traduzidos ou r.opiados . 

Ar·t. 12. Estes cadcmos, ou róp ias uomp lela::; ele cada manifesto 
se rão classificados sPgundo n ordem dos numcros da inscripçãu, 
reunidos e conscrvauos, com cü idudo c encadernados em livros, á 
propor·çuo que o num ero de ll cs possa formar um volume regu
lar, e que facilito o lançamculo das tmLradas c suhidas dos despa
chos, e das ohscrvacõcs do costume. 

Art. 13. Cada u1n destes livros, depois de encadernudo, será 
110\'amcolc uum~rudo, c ruhr icudo pelo Jnspecto r da AIJ'andega, 
QU por seu ajndunte, declarando-se na primeira folha o numero 
de manil'estos que contém, IJem como o total das fo lhas de cad!t 
\'O lume, dcvcnflo nesta occasi11o examinar se foriio classificados c 
reunidos, na conformidade dos a i'Lif!OS ant.ccedcntcs. 

Art. 14 . Para fac ili tar o exame dos li vros Lerão cllcs no dorso, 
depois de encadernados, o exercício a que pertencem os manifes tos 
rrnoidos nos mesmos, e o total do& uumeros da inscripção, a lém 
"da oume1·açilo dos tomos . 
. Art. 11>. Os Corrctore~, e interpretes que in fringirem as presentes 

l nstrucçoes nu parte que lhes toca scri.lo punidos com as pcuas 
marcadas nos Regulamentos fiscacs, e no Codil:\o do Commercio. 

At·t. 16. As 1Jrescntes Iostrucções são nppticnvc is sómen te aos na
vios estrang-eiros, ou nacionar.s que , \'indo de Jlorbos estrangeiros, 
conduzirem mercadorias es trangeiras que tcnhão de ser depositadas, 
ou despachadas nas AIJ'undegas, devendo-se guarda•· a rcspr.itu dos 
mnnifcst.os das embarcaçõ~s de cabotagem as regras adoptadas na 
Alfnndc~a da COI'tr, que pl'cscindcm do regisLro dos mesmos, como 
e ra pmt.tca nos Consnludos. 

José Ped1·o D·iao da Carvalho. 



(f l 

(2) 

EXERCICIO DE 1864 - 1865. 

Manifesto N. 950. (3) 

Bl'igue Dinamarquez Adolph, vindo de Londres. 

Ent..odo por inteiro em I de .\flril de tSfU. 

(1) Lugar da numeração c rubrica da Iuspectoria, a qual deve ser feita com tinta preta e por \'O
lume, depois de cncademada, com termo de abertura c encerramento . 

(2) Lugar da numeração e rub1·ica do Empregado a cal'go rio quem estiver o manifesto, a qual 
dcre ser feita por mnnil'esl.os e com til~ la encamada. 

(3) A numeração dos manifeslos deve ser por cxercicios e c.oni'01W. o tcr111o de entrada do na1·io. 



J~rcll!l. NuMero ! Quanti• \'olumo. Quantidade c qualidadu das mer• Dono olr Consi;na· Dala da 
dade. cadorias. hn•io. desear~:a. 

-
llti Jl82 Uma Caixa Cinco quiutac! c trcs arrobo! de rcrragcos. Clcgg & C.' 4-l~-G4 

6_PA J Um Fardo Cêm peças de aningcns com cem jardas . E~·IJank & C.' G-H3 

)) 1 rma Caixa Fazendas de algodão com trcs mil jardas. )) 

l'l .L\ 1 a ~ Cinco Caim Fazendas de algodão, lu r linho com trcs mil 
ccuto c rlez jardas. w. Sibelb & C.' H-G3 

8-1- 63 

» 

I 
• 
)) 

n. ,\. &: c. - Cem Barricas Dll 'r.en t.a> urohas de cimento. Da\'id HuhCI' & c.• 11-l-64 

I ! I I I I ! 
GB 480 Uma Caim Louça, pes:Jndo duzentos c dczesetc kilogt~mmos Baird, Lc Cocq & C.• l!-1- 63 

Soll - Duzentos Saccos l!ilho, pcsaudo seiscentos kilogrammos. Ordem 12-i-6~ 

I I I I 1 I ! 
W.S. &C. 15 Uma • Cai1a Ccuto e l'iutc ciuco libras de linho de algodão. Machado Wilmot & C.• H- 6-64 

A. J, C. B. !GO Um Barril Ccncja, com dczcsete galúes. \V. Pbipps 4-1-60 

J. G. r. 3 Uma Darrica Alpiste, pcSilndo bruto duas arrobas, » 4-2-63 

I' ,\ - Duzcutas Barricas Farinha de trigo, pesando cada uma sris mobas. lJ,1SCllCICICr 17-1-64 

(') Onando os volumes rorcm de numeração sr1ui da c coutirrrem mcrradoria ignal, serão mencionados pela maneira acima indicada ; 
IJUando porém forem da mesma marra JIOrém com mercadorias di1er;as, serão drscriptos separadamente. 

li 
lt 
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Data da 

I Lugn•• apresenta• Qualidade Nu· llc~ . !\uno Por fllli'ID tlespa· Obscr,·:,4:r,c~ . 

dn depositu. çàodo do Dlea·o ebndn. 

I 
despacho. despacho, I 

Alfandr.ga 3-2-6•1 Rce1portaçuo l62 Junho 1861 W. Sill!'Lh & C.' Trn~pnssou para \\'. Siucth & c.• 

' ü-:1-GI Comumo 17!0 1\hril 1860 Ewbank l.own\lc~ c\ C." 1\efol'lllllll o despacho. 

)/ 8-H3 Consumo 2ilt Junho 18Gl \V, Sibt ~h & C.• JJr~parhou o u." I. 

I I .lH-63 ' 3761 Agosto) ' Dito . " o n. ~ t 

I " 11l ) ,, Dito. )' I) ti, a ~~. 

11 , 80 lJ;I iO " Dito. ,, o n,o :! . 

)) 116·1 )) " Dito. " o 11Y ~. 

Trapiche do S:111rle - 4-G-GI Consumo ·I~ O Maio ISii't Da1id IMqr & C" Dei rnlrada a :111 ba!Tica) . 
' 

) [J-6-6l 
I ' m " )) JJilo. idt•m tlc ;o diws. 
I 

I I 
I 

Alfand1ga 17-1-63 Consumo 171! Abril 1861 Baird Lo Corq & C: 

Trapiche da lll1a ~-6-64 " 3G·i0 11 1861 Mendonça l r 111~o s . Aprcscnlo\1 conh~t:imMo . 

I 
,\lfandcga !H-64 Consumo 966 Maio !SG~ J\iaGhado & Wilmol. ,\unullou-se a nola da cn~rada. 

)) ll-1- GO Consumo 1716 Abril 1S61 W. Philipps, Mudou o despacho para rcnportiiÇiiO. 

Entreposto 

l'rapi•hc do Ciclo 14-~-6! Cousuillo 17í0 ,\bril lSii!t llascnclr.•·er . ~o Bílrrk~~. 

)) /1 27~ i 11 )) /1 lO dilas. 

I) /1 I 27~5 )) )) /1 10 ditas. 

)) )) mo 11 )) /1 lOrlitas. 

li- 1-6·! )) 3l10 li aio JSGa ' JO ditas. 

1-l~-li? ' :]211 )) 11 11 ~o dit:1s. 

1)-Ü·-61 ' li OI Ab1•il l8G5 )I IOtl ila>. 

l 
7·-.i-62 » ·\1 02 ' )) )I !O ditai. 

1- .1-63 )) blli4 Junho !SG2 )) oililas. 

! !t-2-64 ' !.106 ~t: J e rubro 186\ )) i di!ils. 
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I 
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I 
I 

I 
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I 
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0 'Visconde de Abrantes, etc., em reypos.ta ao officio do Sr. ·tns
pectoi· lia Th·esol\raria da Bn·hia de 13 do mez ·findo, u.o 99, approYI! 
as deHberaçtses, que tomou, "CoilstuntcS' das ·s.ulls portarias ·expedidas 
na mesma data, n respeito do recurso, que iiHer.por. José .fonguim 
Machado dn npprehcnsno ·de fiO pipas de vinho, nas quaes -declarou 
u1io tm·em 1\tgar p1·otestos judiciacs, n'Cm quuesqt;~er outros ados, 
que cn'lbaracetn o undamento dos' negocios dai\Jfa'll'dega, que devem 
ser decididos administrat'ivamcnte, permibtidos ás part~s os recursos 
l~gaes; bem como p::to ser ·c?lcquív.e'l, ou nil:o ·poderter cumprimento 
do In~pcctor da Alfanllcgn uma car.ta avocatoria do .Juiro Munídpal 
para lhe ser rcmcttitlo o processo da so'firciHta apprehcnsão por se· 
rem opp'ostns ás leis tacs avoc!itorras em prej,uizo du jurisdi~çllo e 
competcucra privativa d11s A:utorida'des Administra'tivas.- ·Visconde 
de A b>rantes. 

Aviso-s aos P.resi.den~cs .tla B,ab~~ Al~gí)as e PellJUUn
buco, em t. ~ tle JlJ}lto lle t. 843, 

Expediente do dia 12 de Julho de 1843.-Aos Presidentes da Bahia, 
Pemambuco c Alagôas, declarando que S. M. o Imperador, con
formando-se com o parecer da Seccilo .de Fazenda do Conselho de Es
tado sobre as duvidas que tem occonido na execução dos nrts. 9, 
10, 11 e 12 da lei das Alugõas de :23 de Abril de 1812 n.• 8, que 
estabeleceu medidas de fiscnlisaçílo sobre objcctos sujeitos a direitos 
proviociae-s co·brados na Bal1ia c l~emam,buce\ .de que nenhuma as
scmbléu provincial tem direito de Jazer, nem os Presidentes de sane
dona r leis, que passem a ser executadas em outras Províncias, 
competindo-lhes sómcnte o direito de representarem ao Govcmo ge
ral o mui, que solfre de outra Província, paríl ser l>rovidenciado P.C io 
mes1,1o G9verno como bem parcc~r; Hou,·e por "berll, vor sua im
meôinta rcsoluçill) de ,26 de Junho ordenar gue ,os 'iPresidentes das 
Proviueios tla Bn'h.ia t' Pcruamliuco rlll.o ~onsintii'O o gue .!lte hoje se 
tem prnUuudo ,Jlclos .agentes d_a 'Pro,•m.crn ·das A1agóas, que devl!!l) 
ser cohillidos .de c~et:cet· .nas dt.tas Pt·ovrncras as fu)tc~oes de que.sao 
cncanegados.-Jo(!qu~·rlt Jfn:mcisco Viaitn.a.- ( Sltp;plemento ao /lar· 
na! do Conmi1Jrcio n. 0 192 de 22 cte J~tWw de 18'43 .) 

A~Vtso ao Presidente ,de :l'linas . ~ero.es em t •0 d~.Se
,tcJnbro ~lc !1.8113. 

lllm. o ,'Exm. Sr • ...JFoi ·r~cebitlo ue~ta ·r~pall'~içilo o officio n.• .5·!htle 
v. 0x. do 211 ·de \~u~ho ulttmQ, ·c ·as •notas ,c ·ouro, de l)Q.C 1f01 por
tador .o 1'enen't,e Jos6 •Games <le lmcida. ~~m wmpo seró. oommu
ulcudo o rcstlt~ad\J ·dOs •ot'nmes a que maodi!I 'Procodar. 

8 
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Vou agora responder nos objectos, de lJUC tt·ntn o citado oficio. 
Facj,l me parece a. t·cmoçllo do incon.vcnicntc j!ondcrndo a res

peito das licenças, limitando-as aos casos, em que absolutamente nrro 
é possível negai-as. 

Quanto ás molestias simuladas o corrcctivo é nfío attender ás 
attestacões, que parecerem graciosas, e mandar descontar nos ven
cimentos dos empregados a...guota respectiva aos dias em que fal
tarem sem motivo sufficient~mente justificado; e quando tudo isto 
nllo baste, represente V. Ex. ao Governo indicando quaes os em
pregados, que dcixílo de comparecer com a assiduidade que deyem. 

Pelo que respeita á tomada de contas, de que truta a segunda 
parte de seu oficio, concordo cum V. Ex. em que éindispensttvel 
fazer-se esse trabalho, o mais importante das repartiçGes de l'nzenda, 
e mesmo direi u V. Ex. que é urgente fuzel-o, principalmente de
pois dos acontecimentos, <LUO tiverão lugar nessa l'rovincia, os quaes 
tamanhas sommus custát•uo ao Estado, mas parece-me que o pessoal 
tia Thesouraria, uma vez que esteja preenchido, o qnc V. Ex. de
verá ordenar, é sul\iciente para o fazer nas horas de trabalho ordi
nario, obrigando o rnspector os seus subordinados a quo cumprllo 
com os seus deveres, c usando mesmo da facu ldade quo lhe dó. a 
lei de prorogar as horas do trabalho ordinurio, se tanto l'ór uc·ccs· 
sario, c muito priucipulmonte se V. Ex., sempre que o julgar con
veniente, inspeccionar pessoalmente o desempenho deste serviço. 

Se porém occorrer a V. Ex. algum tiX(!Cdicntc mais efficaz, como 
pare~e indicar o modo por que se exprnne, será comcnicnte que o 
communique, para que o Governo resolva sobre a sua adopção.
Deos Guarde a V. Ex.-Joaquim Frano'isco Vüvnna.-Sr. Presidente 
da Provincia de Minas Gcraes. 

Pol'taria a Alfau•lcga •la Côa·te em ~3 •lc Ontuba•o 
1lc 181'ii. 

Tomando em considcraçilo a representação do Agente da Ueal 
Companhia Britannica de Paquetes a vapor, sobre {jUC informou o 
S_r. luspecto~· du Alfantlcga, em seu oficio n.o gt, de 4 do mcz ul
tJmo1 reso lVI concedet· á mesma ComtJanhia as seguintes isençücs: 
La ao despacho c pagamento de direitos de baldcaç«o das merca
doFias que, vindas da Europa com destino aos portos do Rio da 
Prata nos vapores da dita Companhia, passarem paru o da linha 
entre este e aquellos portos, e vice-versa, repu taudo-sc para tacs 
mercadorias a baldeação como das de navios anibados, de que trata 
o art. 248 do Regulamento de 22 do Junho do 1836, c sendo-lhes 
npplicuveis .as disposições do arb. 2119, c as dos arts. 'l4&, 24G c 247, 
caso .se venfiquem as hypotheses ahi figuradas, mas sem excluir a 
fiscal tsncno, que compete u Alfandega, cmquanto os vapores se de
morarem no porto, mediante ns cautelas rccommendudas no art . 
238, e_ outras qu.e ao Sr. Inspector 11arcçílo nccc!slll'ias; 2..a de apre
sentuçuo de mumfcstos dos portos mtermcdios de Lisboa 1\Jadcira 
e Tenerife, onde os vapores só se demorüo pouco tempo,' o em qu~ 
tenhüo recebido alguns ;volumes ou encommcudas; substituindo-se 
esta obril;!açllo pela eutt•cgu, no neto ~a primeira ;visita da All'nndega, 
de uma hsta do carregamento, que houverem recebido nos ditos 
portos intcrmcdios, com disHncção do quo fOr I'Olativo u cu('(l 1110; 



3.•, irrcspopsabilidade do Capitão do vapo1·, ou da Companhia, 
pelas difl'crcnças encontradas nas listas das bagagens -dos passa";. 
gcit•os, c pelos objectos sujeitos a direitos, que elles possuo trazer 
em seus volumes, 1•ecabindo sómente a responsabilidade sobre os 
ditos passageiros, salvo o caso de se provar que o Capitno teve 
sciencia da existcncia das mercadorias, c que as não manifestou. 

Nilo foi porém concedida á Companhia isenção de pagamento dos 
~lireitos de bnhlcaçüo ou reexportaçüo dos sobrcsalentcs pura o 
vapor dti. linha entre cst.e porto c os do Rio du Prata. 

O que communico ao S1·. Inspcctor para seu conhecimento c 
cxccuçuo. 

Rio em 23 de 0utubro de 1851.-Joaquim Josá Rodfignes Tm·1·os. 

A ' 'iso a Alfandega ti:~ Cih•tc cna :13 tlc Outubro 
tle t85~. 

Communico a V. S, que . o Tribunal do Thesouro, julgando 
nullos os processos, que mclusos se lhes devolvem, dos Empre
gados dessa repartição .Joaquim Monteiro da Fonseca c Jacintho 
Emesto da Silva Chaves, rolativo; á reclamaçüo de Manoel dos 
Santos Romano sebre uma pon;;ão de rctroz, que dcsupparecêru de 
uma caixa, que despachara nessa Alfundega, em ruzno de ufio terem 
sido ouvidas parn n nomeação dos arbitros, como o dcvêrão ter sido, 
na fórma do art. 59 do Regulamento de 22 de Janeiro de 1836 ; 
resolveu que fossem instaurados novos processos, onde elles posslio 
fazer valer as razões, que allegão, visto que desta decisno arbitral 
nfio ha recurso. 

Deus guarde a V. S.- Bcrna1·do de Sot!;ta Franco.-Sr. Çonse
lhei ro Iuspector da Alfandega. 

Pot·t:\l'ia a /Uf~uulcg·n cl:t · C<h·tc CJn 19 tlc lll:nço 
(lO 1859. 

'Iransmitto ao Sr. Administrador da Roccbedoria do 1\'Iunicipio a 
t.ubella inclusa por cópia dos cmolumenLos, que erão percebidos 
pela Secretaria de Estado dos Negocias Estrangeiros, e que em 
virtude do Decreto n. 0 2358 de 19 do mez proximo .findo .pas
sárão a pertence~· ao Estado, a fim de que se proceda á cobrança 
dos ditos emolumentos. 

Fique porem o mesmo Sr. Administrador na intell igencia de que 
a referida Secretaria, no interesse do serviço publico, c para com
modidade das partes, continuarú. a arrecadar os emolumentos dos 
passaportes o de alguns outros documentos, entrando mensalmente 
par•1 os cofres da Rccebedorla com o producto do que houver 
cobrado, segundo me foi declarado pelo respectivo Jl.<fiuisterio em 
Aviso de 4 do correute.-Frwncisco de SaUcs Torres Homem. 



'J:ahella dos em.cdumeDtos- que se do~ ~ta~!if(az"r na 
Secl!eiar,ia de Estado dos l'le&odos :Estr,ang-i'lros, em 
conforml4làd'e do Decl'cto n, • 3G3 de 2 .0 t\e Abril de 
18, ... 

Decreto de nomeQ.çfio de Embnixatlor .•••.•.•••..•..•••• 
Dito ~e Enviai).o Es,traqrdínario e Ministro Plcni,IJOtenciario 

e Mmistro Residente .••....•.•..•. • .•.••••..•. . •..•• 
Dito de Conselheiro e Seeretario de Legação .•••.•••••. 
DHo de Encarregado de Nego cios .••••.•••••••.•••••..• 
Carta patente de Consul Geral ............. · ••.•.....•• 
Dita dita de Consul .............................. · ... 
Vice-Consul , ..•.••••••.• · •• • · . • • • · • • • • • • · · • • • · · · • • • • • 
Addidos as LegaçOcs .•.......•••.. · •..• • · • • • .. · • · ..•..• 

As cartas patentes de confirmação dos differentes Cou
sules Estrangeiros se regularáO pela mesma proporiJilo 
estabelecida ~ra os C,onsules Naciquacs. 

Decreto de nomeaçl!o para qua\qqer outro emprego ou 
Commisslio com vencimento mínual, aposentadoria, gra-
tificaç!lo, etc., sendo vencimento annual até 1ooaooo 
inclusive •....•••••••••.•..• • • •..•• • • • .. · · · · · · • . · · .. '"! •• 
J\té ~oosno.o dito .•....••.••.••.••••.•..•••......•.••. 

)) 300$000 )) •••••••••••••••••••••••••••.••••••.•• 
u 400UOOO » .•.•...•. • •• • • · •• • · · • • • • • · · • · • • · • · · · · 
)) .5008000 )) .•••••.•......• ' ...........•••••••••• 
" 7 50HOOO excl usivc ••••....•••.•.• ..••••..•••.••.•••• 
)) 1 : ooosooo )) ...•••.•.••.•...•••....•.••...... 
>> I: 500S000 ll · • ·. • •. • • • • • • · • · • • • · · • • • · · · · · · · · · 
" a :.oooaooo » •••.•...•...•••.... . •••••....••.• 
,, a: ooosooo " .... , ........ ..•..•...........•.• 

D.e 3:000UOOO para cima., •.••••••••.. , ... , .. , •..• , • , • , . 
Passaporte para uma pessoa ......................... . 
Send,o pura umn pessoa com scquito pagará mai~ por 

cada uma •.......•... , .•••..•• . .•...•..• . .•...•.• · ... 
Licença tcmporarin a empregado com ' 'encimenLo de. oa·

denado, ou gratificaçno annual, em todo, ou parte, por 
cada mcz de licença : 

Sendo o vencimento concedido de menos de 1 : OOOHOOO 
annual •.••.•........• . .•............... , , .•......•. 

Sendo de l:oooaooo pa..-a cima até 2:ooonooo cxclusive •. 
Sendo de 2:000fl000 para cima ....................... , 
Ucençn .sem :vencimento paa·a cada mez •... ,., •..... ,, 
Qualquer outra .licença ou dispensa •. ,, .•. , , , .•. , , ..•. 
Ayisos ou Portarias em proTCato de partes ........... , 

80$000 

sonooo 
32HOOO 
38801)0 
388000 
32HOOO 
25HOOO 
~saooo 

5UOOO 
tonooo 
158000 
'iOHOOO 
25HOOO 
aonooo 
358000 
37Hsoo 
4ogooo 
4&HOOO 
&OHOOO 
6S4.00 

JnüOO 
1ssoo 
2HOOO 

fJOO 
6HOOO 
4HOOO 

Dato~ com salvas, ou segundas vias, metade dos originacs 
Çcr~HIOçs, por cad11 Ja~d11., . ., ......... , .. , .. ,. • .. .. .. 800 

llal~oio ,do Rio de Janeiro em 20 de Abril de 1814. - Erna~to 
Fe:remJ. Fran9a.-Conforme.-Joaqwi'm M01r-ia Nascentes de A.:am· 
buJq.-ConCor.me.-.1ose' Se1•eriano da Rocha. 
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Em copf.ormidado do Aviso <lo l\lin~sterio do E~trl)qgeir0s d~ 25 
de Agosto ultimo, haja o St•. AQpJi~;~\sirador dq. R!lcel)~:dqrja 1\e fazer 
ar~ocadar pela mesma :(l.epart,i~l\0 os enJOiumentos (),os p~ssaportes 
e Iiccnc#s, 1111.e contil'l.uarúu a ~cr cobrndos' pela Sec~nta,~ja .<te Es
tado daquollc Ministerio depois que se poz em exccuçno o :Pecreto 
de 19 de Fevereiro do corrente auno, q~1c a reformou.-Anqelo 
llloni:t da SiLva Fe1-ra~.r. 

Resolvett-se que fossem cobmdos pela Secreta?'ia dos Estrangeiros 
os emolumentos dos passaportes por ah·i solicitados, devendo as 
qttantías por esse titulo ar·recadadas se?' recolhidas á Recebedoria 
no sabbado de cada semdna de-pois de dedu,:;ida a impo1·tancia do 
se!lo dos respectivos passaportes, que sertio previamente estampa
dos e pa(IOS na Reparticcio competente. Po1·taria á Recebedor ia do 
R•io do Janeiro em 9 de' Setembro de 1&63. (Diario Olficiql n.• 281 
de 1863.) 

Aviso ao Presidente de S. Pc•Iro ...... :t;m iO de Outubl'O 
ele t.8b9. 

Illm. e Exm. Sr.-Remettcndo a V. Ex. os inclusos elcmplarcs 
do Decreto n.• 24.86 de 29 de Setembro do anno corrente, 9ue dá 
providencias fiscnes sobre a navcgaçfio da lngóa Mirim e rios in
teriores dossa Provincial c sobra n importaçno de generos e mer
cadorias dos Estados hmitrophos da mesma Provineiu, regula o 
processo administ•·atho d.as npprchensües e cxcCIH:liO das multas 
impostas pelas nu toridades administrativas e crê a clle as de Rendas 
n11s Ciflli<IQs (le ll~Jiotas e Alegrete, fl villps de Bagé e S11uta A!lna 
do Livr<JJliCI}tQ, e fr.egqczja. de Sal)LII Yiç.tprja dQ Píllm<J,r, l'!lCQlll-
1\1\lllil.o a V, Ji:l'., qQ.e se ~irvl}. dar-llte a maior publicid!l~~. e prQillpta 
e~ec)lçfio, no. Ql.\al sc ·9P~~rvnrA o ~CIIUillte; 

óJ., 0 Q pwJlCJ'9 rje po\JLQ$ twhili~ados IH)s frQI)teiras tcrro~tres será 
o IDI,IiS )l.ll)jLI\dQ pOSfo)Vc), b,ast~tldO IIUP 11~ra traq~i~Q pa~ Altlfll.a· 
dorias, que se desti~;tJ'llm :t. f;!II~P;tc)lo nu Al.fan(,lçga <la l.JrugJlaiYnuu, 
bnill sóg:um ~c 1,11;n . 

I,pgo Q\IP fgrcn' ~~~es pontos çlqt\!rP•in<Jdo~. V. E,. JJllli)IJará fa~er 
li CPIPI1l!~eiltC p\lblicílçfio q:os peri9~ioo~ dcs~a ~royjqçia. ~.o llPill· 
municnrá ap~ liPS~OJl AgQQWS CoQ~u)pre~ Ql>~ ]i:~~~~do~ Jmutrophe5, 
a Qm (je que !I de~igpJ)çilo IIQ tqes pol}tos IH!b•l•tlldo~ chegue ao 
êoplwQÍJ"I)Qfl~P de tpdQs a Ql•em pps~11 jn.~~rll~$ar. 

2.o P~vf)r,sç·bl! fi!lli.litilr, •·PP. '~O qqq.l)t~ f~r CIJOIIllltivçl ~OI!l ~ bpn 
jlsca)is&çllo, 11s JicQpça~ cja quç tral~J. Q P!!.ra,!FAPI)Il pQjj:O do avt. U. 

~.• ,A ' di~J>O&iç!JQ dQ 111'\• lá ,Uã\) Ç ijppjj,CIIYIII ~~~ ~!JUS CUllQll~ QU 
h9~t;s Ql.l ~tmp)os lf!IQ~J?Qrtç ~~~ passoa~ no T!ll Jpguarilo, de çon
fqr,micj~dc coro 11 !lCI'fTll&iilP çons~Jipte (la po~11 do G!)verpo 'mpe~ 
rial lt L~I!ACão OriaJJI41 ~eb n. <! 4 e d~t:t. cje 1/l c) e Agosto ~lo a uno 
PIIS~II.<I\1 • . •. A ., 

~ .~ Lpgo d~poi$ d!J. P»bJ•ClJ.çjTp 4o D,ççr~t.Q. ~~~ •• qu~ ~e trl!ta serilo 
destacadas uas íl8\lll~ ltii J,i!gQ~ Mirim i!S emPIIr~{lç.;ie§ fJil SUilrra 



ncccssm·ins pam a sua policia, as qunes coadjuval·ú.u e se ineumbiráu 
tambem 'da policia fiscnl, cmquanto de o.u\ro modo SE: nilo provitlenciar. 

5. 0 Os actuaes empregados da Mesa (lc Rendas de S. José do 
Norte passaráõ a ter exercício na Alfandcga da Cióade do Rio Grande, 
.POdendo no entanto ser conservados ncss11 Mesa os mesmos cmprc· 
gados, ou designados outros, conforme o lnspector da referida 
Alfandcga o julgar mais conveniente. 

Fica desdtl já V. Ex. autorisado pam comprar as embarcações, 
quo forem precisas ao seniço de registro, de que trata o nrt. 37 
do Decreto. ' 

Deus guarde a V. Ex.- Angelo .Wonúr da Silva Fcna;:. - Sr . 
Presidente da Província do Rio Gmndc do Sul. 

. ·POl'taria a IUcsa do Consula •lo d~t C~h·te em 2·1 1lo 
Outnba•o ele 1859. 

Comnnmico no Sr. Admini strador ua Mesa do Consulaclo que 
farão concedidas á Real Companhia de NavcgaçUo Anglo-Luso-Bru
sileira, de que são agentes nesta pruça os negociantes Faria & 
Irmilo, os mesmos favores de que goza a Real Companhia Bri
tannicu de Paquetes a vapor em virtude du .Portaria de 23 de Ou
tubro de 1851.-Ange!o . Jit[oni.z ela Si!va Ferra;>, 

lnstruc~tões ele tG •le Janch·o ele tSGO sob1•o ~• s ~~juelns 
de custo aos Empregaelos tlo Tl•esoui•o c ThcsOtua
•·ias des1•achatlos on ···cmovhlos de um:\s pal'l\ outl•a s 
Pt•o-vincias, uu mandados cn1 commissão . 

Angelo Muniz dn Sill•n Ferraz, Presidente do Tribunul do Tho
souro Nacional, em execução do que determina o ar L. G! do D.e
creto n.• 736 de 20 de Novembro de 1850, a respeito das ujudus 
de custo que devem ser abonadas aos Empregados do Thcsouro c 
Thesouranas de Fazenda, despacliados ou removidos de 1.1mas para 
oull'IIS Províncias, ou mandados rm commi,sno, ordena que se ob
serve o que vai prescripto nestas instmccoes . 

Art. l. 0 A ajuda do custo compõe-se: 1.• da despeza de Lraos
porte do Empregado c sua familia ; 2.0 de uma quantia para os 
preparos c dcspczas de ' 'iugem ; 3.• das dcspezas de primeiro esta
belecimento ; observando-se a este respeito o seguinte: 

Si 1.• As dcspezas de primeiro estabelecimento serno as marcadas 
nu lubella annexa; as <lc transporte por mar calculadas confoTme 
os preços estabelecidos nas tobellas das companhias de navegaçüo 
costeim ou do interior, e sendo por terra na razão de 1HOOO no 
minimo c de 3HOOO no maximo, por lcgua que o Emp1•egado houver 
de percorrer; e finalmente as quantias d~stinadas para os preparos 
·c dcspczus de viagem na de 200$000 para o Empregado que fôr 
s~lteiro, c na de 1008000 mais po1• cadu pessoa do família, se a 
l1vcr, até o maximo de 4.00SOOO, qualquer que seja 9 numero de 
pessoas, de que se componha a mcsmn fumilia, n!lo se oomprehou
.dondo uella para este fim os menores e os famulos. 
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Quando a viagem for feita parte por mar, e parte por terra, abo
nar-s~-ba ao Empregado a despeza de. transporte correspondente a 
uma e outra. · · 

Ao Empregado a quem fôr concedida pelo Governo passagem de 
Estado nos vapores das diversas companhias, que fazem a navegação 
acima referida, se descontará na parte respectiva da ajuda de ·custo 
a importancia das passagens que obtiver. 

§ 2. 0 Os Empregados do Thesouro c Thesourarias de Fazenda 
mandados em commissão, perceberáõ os vencimentos dos lugares, 
que deixarem temporariamente até entrarem no exercício dos que 
forem servir, c desde quP ccssu t· .esse exercício até voltarem a seus 
lugares, uma vez que o fação nos prazos marcados pelo Governo. 
( Art. 62 do Decreto de 20 de Novembro de 1850 . ) 

S) 3.0 Os Empregados nomeados para o desempenho de commis
sücs extraordinarias c tcmporarias no seu proprio emprego perce
berão, além dos vencimentos delle, uma gratificaçllo mensal, que 
nunca será menor de dons terços nem maior do quo os mesmos 
vmcimcntos, não tendo direito á parto da ajuda de custo destina
da para clcspezas do primeiro estabelecimento. O Governo porém 
poderá marcar-lhes, por uma vez sómcnte; uma gratificação corres
pondente á sua categoria, c ú importancia da commissao de que 
forem encarregados. 

S) 4.0 O Governo poderá conceder aos Empregados nomeados para 
lnspectorcs de Thcsonrarias tle Fazenda, além das quantias marca
das vara a despeza de primeiro cstabclecim~uto, uma gratificação 
<lUO não cxccela de 400HOOO pnra as ele 1." classe ela 1.a ordem, de 
300SOOO pura as de 2." e 3." classes ela mesma ordem, c tle 200SOOO 
para as de 2." ordem. 

S) 5. 0 Pela repartição, em que estiver servindo o Empre~ado pro
movido ou removido, ou de que [()r mandado em commJssno, só
mente lhe serão abonadas a importancia da passagem e a destinada 
para preparo e despeza ela viagem. A quantia marcada para as 
de primeiro estabelecimento, ou as gmtificacües · pelas commissões, 
sómente se abonúrüo na Thcsouraria ela PrÔvincia, em que cllc fôr 
serviJ·, devendo ser-lhe pacra logo que entrar em exercício. 

Art. 2 .0 Os Empregados de Fazenda, nomeados ou romovidos de 
umas para outras Repartições, a sou pedido, não tem direito á 
ajuda de custo. 

Esta d isposição é e1tcnsi\'a aos que estiverem residindo , por 
qualquer motivo, ainda que temporariamente, no lugar elo seu 
novo emprego, em commissllo ou com licença. 

Art . 3.<> Os Empregados removidos ou promovidos, que não se 
guirem para o lugar do seu novo emprego ou da commissão para 
qun forl\m nomeados, nos prazos marcados pelo Governo, em yir
t.urle de ordens pos teriores, que receberem, ou por cxtincçfio da 
comrn issi\o a que se des tinaY ilo, ou de novo emprego ou commis
sao, qoo obtenhfío, ou por fac to alheio <i sua vontade, não serão 
obrigados u rcsti l,u it· u quantia . marcad~, pura .Prepnros c despczas 
de ,·ingcm, se por ventura a t1verem JU receb1do. 

Se, pc.rém, sua viagem fór inLerrom.pida ou mallograda P.Or facto 
proprio ou por cxonernção a scn . p~d1do, n nenhuma. grattficação, 
vencimento ou yan tugem terão thrmto por qualquer Lltulo, c nem 
lhe serão abonados . 

Art. 4." As presentes InsLrucçOcs ficlío extensivas a quacsqner 
Empr<'gndos da Fazenda promovidos ou removidos de nmns para 
outras Rcpa rtiçocs, ou mandados em commissão, nos termas do 
u r t . 83 do Decreto acima J'cl'crido. 

Rio de Janeiro em 16 do Janeiro de 1860.- Angelo illoni;; da 
Situa Ferra.~ . 



t .. t.~nn dà-g qill\lltla~ qú.e devem ser 1\bonl\ciQS .p"ra 
despezus de p1•lmelro estabelecimento 1\0S ~mprega· 
dós 11e i'azen•la pt•ómovidus 011 removidos de umas 
pàra eu'tvas Prol'iilcias. · 

Vetldirnen~os. 

]i)e l!OOiiDOO 111é -6008000, •.••••• .,,, ................... . 
De mais de lHlOiiOOO até 1: OOOBOOO .................. .. 
De mais de 1: OOOSOO'O atê 1: óOOflOO(l . . .............. .. 
De mais de 1: soouoao até .2 :<oooaooo ................. . 
De ma:is ·de 2•:000HOOO allé 2: &00"000 ................ •. 
li>e mdis de fl :MilHOOO até 31: 200.#000 •••.•••••.•••.•••• 
De •mais de s •. 2ooaooo ·até oi: aooaeo.o ••.••.••••••••.• .•• 
De mais de 4: 0~08000 até 5: OOOHOO~ ................ .. 
De mais de .'>:0008000 até 6:500fiOOO ................. . 

Q~tant·ias. 

aoosooo 
teooaooo 
500HOOO 
GtlOSOOO 
7-00/iOOO 
soouooo 

l.fl00HOOO 
1:200HOOO 
i1.:600HUOO 

·Nos calculos ·dos \leocimentos colll:prellende'!le sómcnte a im
porlancia dos ordenados e gratificaçocs e nno a .das povcentagens. 

Rio de Janeiro iiiil 1G de Jnne1t·o de 18~0.- Angelo JJfoni:t lla 
Silva 1:1 C'l'~'ilà. 

lust~llC~Ões altc••ando as •lc t.O .de jancb•o de t.800 
sob1•e ajmlas •lc custo, 

1\Iinist.'e'rio ·ilos Ncgocios da Fazendo.- 'Rio de ifanci'ro em 1 de 
1\fui'Ç'o Ue 1'861. 

Angelo :Moniz d·a Sll.va Ferrnz, PMsidenLe do Tr.ibaunl •11@ 1.1hcisouro 
Na'donai, ordena que as linstrl\ClqOes -lle H> dl! iJ.nnciro de tl860 sdbt•e 
ajudas de custo contirnrctn ·li ser c'XIJC'U!tad&s •com as segufnltes alte-
mçoos: • 

1. a Fica rev.ogada .a lia beiJa annexa ás mesmas ~nstrucQ'Ocs, e 
substituída .pela segu:inte: 

De lOOiiOOO até ·(lOOHO.OO. ..... ..... • ... .. • .. .. .. • . • . • .. • .. 2&0HOOO 
De mais de 60'\l~OOO até 1 :.00080'00 •••••••• . , ..••••••••• • 300HOOO 
De mnis de 1 :.OOOSOOO :até l : ô00$000 ............... , , • • . 350iiOGO 
De mais de 1:500~00:0 ntlé 2:0908000 •.••••••••••• , • • .. • ·~OO'HO~O 
De mais u!le ~ :·OOOj!OOO 'llté !2·::fiOil8000 .. ...... , • • • • • • • • • • • • 1'00#000 
De lmris de 2: c.oo .~o.oo até a: ílOOSOOO.......... . • . • • • . • • 5001!000 
De mais .de 3:200~000 nLé Ct:OOOHOOO................... ·600fl000 
De mais de 't: ooosooo até ó: oooaooo........... .. • • . .. • sooaooo 
De mais de 5: OOOS'OOO até 6:5003000 ...... , ........ , ... 1: OOOHOOO 

As dcspczns de primeiro cs~nbclocimeu, to serfio calculadas cortl 
reluçllo no ycncimento do lugar, que o •empregado f<lr ,scrvir em com
missllo ou para que fôr promovido ou removido. 

2.• Á quantia para as despezas de preparos de viagem n'ao pode~:á 
exceder nunca de 400gooo, qualquer que st>ja o numero das pessoas 
da familiu do empregado. . 
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Por fumilia do empregado para o fim de calcular-se a despeza de 
transporte por mar ou por terra deveráõ entender-se sua mulher 
e filhos legítimos, e bem assim o pai ou miii1 irmilos menores de 
18 annos, e irmãas donzellas quo vivilo em companhia do 1uesmo 
empregado, e sejilo por elle mantidas. 

3. a Quando o empregado fize1· a viagem por terra, tem direito á 
despeza do transporte calculada pela fórma pt•escripta no S)t.o do 
urt. 1.0 das ditas Instrucçües cada uma das pessoas da família do 
mesmo empregndo que o tem á de Lrausporte po~ mar. 

4." A grat.ifi~ação que o Governo póde conoedm· ao empregado 
nomeado paru o desempenho de commissües extraordinarias e tem
porarius uo proprio emprego, além do seu vencimento, na fórma 
do § 3. 0 do art. 1.0 elas lnstmcçües de 16 de Janeiro ele 1860, 
nilo deverá nunca exceder de metade do mesmo vencimento . 

Se as commissües desta natureza houyerem de ser desempenhadas 
por Officines do Corpo de Engenheiros, a dita gratificaçi'lo consíst.irá 
nus vantagens de com missão uctiva pagas pelo Ministerío da Fazenda. 

5 .. " Os empregados que forem senir addi<los a qualquer Re
partição, por ordem do Go,•eruo, tem direito á parte da ajuda de 
custo destmada para as despezas de preparos de viagem e de trans~ 
po1•Le; mas não ll relativa ás de primeiro estabelecimento. 
• Se porém o forem a pedido seu, não tem direito u parte alguma 

da mesma ajuda de custo. Angelo nfoni:o da .S·itva Ferra;. 

lustrncçõcs tl.e ~4 de J:nllao tle 1863 sobi·c a.judas fie 
custo. 

l\linisterio dos Ncgocios da Fuzouda.-Rio de Janeiro em 24 de 
Julho de 1863. 

O Marque:z; de Abrantes, Prc>idente interino do Tribunal do Thc
souro Nacional, para regularisar o pagamento das ajudas de custo 
a Empregados de Fazenda, ordena que as [nstn\cçõcs de 16 de 
Janeiro de 1SGO e 1. 0 de .Março de 1861 sojilo observadas com as 
seguintes alterações: 

Art. 1. 0 As ajudas de1 custo de transporte não serão d'ora em 
diante abonadas em dinheiro aos Empregados nas viagens por agua. 

O Govomo, na Côrtc e os l'rcsidcntcs nus Províncias rcquísitaráõ 
das Companhias de navegaçflo subvencionadas passagem ele Estado 
para os Empregados, e membros de sua familia, que a eUa tiYerem 
direito nos termos do art. :.1. 0 das Instrncções do 1. 0 de Março de 
1861 e g,o da presente Ordem, pagas as comcdorias pelo Ministc-
rio da Fazenda. . 

So as passagens de Estado estivm·cm preetlChidas, os tt·ansporles 
serão dados pelo dito Miuistcrio, ú vista das contas que forem BJ?re
sentadas pelas Companbias, encontrando-se, porém, nas respecttvus 
importancias os preços das passagens de prôa nilo occupadus em 
cada vingem. 

Art. 2.o Sómente nus viagens por terra será pormittido aos Em
pregados receberem em clinbciro as ujudas de custo para despezas 
de l.ransportc. 

Os Inspectorcs das Thesourarias n!lo pode1·ão realizar pagamento 
algum desta nat.urcza sem VOI• ificurem o numero das pessoas de 

9 
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familia transportadas pelos Empl'ogndos a custa do Estado, soh pen11 
da indemnisarem u Fazenda de quiiiC[Uer 11uantia I[Ue inde,•ida
mente houverem mandado pagar. 

Art. 3. • As quantias que constituem as ajudas de custo de pre
paros do yiagcm e primeiro esl.ahclecimento só serão devidas inte
gralmente aos Empregados do Fazeudn nomeados ou removidos da 
Cõrto para ai Províncias, e vice-vers~, ou de umas para outras 
Províncias do Imperio. 

Art. ''· • Os Empregado~, que acabarem de exercer lugares ele 
commissoes, e regressarem ás UcpartiçOes a que pertencem, só 
terno direito á passagem ou transporte á cmta do EsLado por11 si 
e suas famílias, se as conduzirem, c a de preparos de ''i<tgcm 
unicamente para e•tus até o maximo de 200HOOO, como se 6cha 
estabelecido nas cit.adas Instruccoes do t.o de Março; nfto lho 
cabendo o abono de primeiro estabelecimento. 

Al't. !S. o As disposiçocs dos artigos antecedentes s!ío applicavcis 
nos Empregados nomoados para commissoes tcmporarias c cxtraor
dinarins. Nno ser~o, porém, devidas ajutlas de custo (t& famílias, 
por occasião de taes comrnissocs. 

Art. 6.o O Empregado despachado de uma pam outra Repartiçfio 
dcverll apresentar na de que snhir urna rel11çflo nominal de todas 
ns pcSJõoa~ da familia com deolaraçllo dns idade~ , para serem auto
risada~ as passagem, ou abonados os transportes em dinheit·o na 
fórma dos arts. t.o c 2.o, c proceder-se uo calculo do pagamento 
de preparos ti e viagem. 

Dessa relaç.llo c calculo se envi11rít oúpiu autbentica ao Thesemo, 
ou ás Tbesourarias, segundo foram os despachos para a Cõrtc, ou 
para 111 Provinciaa. 

Art. 7. o Nas Repartições em que forem serVil' os Empregados, 
nilo poderão receber as quantias marcadas par~ tlespezas de primeiro 
estnbelocimcuto sem que mostrem por uma prova qualquer, a juizo 
o sob 11 responsabilirlade dos chefes das mc.~mns 1\cpartiçOes, que 
eiTectinmente forolo transportadas para o lngur lia nova rcsidencia 
rios mesmos Empregados todas as pessoas de família contempladas 
ua relaçllo exigida no a1·tigo antcccdeot~. 

Se da confl'OntaçUo dessa rclnçno com a prova uhibidn resultar 
dill'crença contra u Fazenda, será o execsso indcmuisado por encon
tro no nbono do primeiro estabelecimento; c, no caso de delicicnoin 
deste, por desconto mensal da terça parte dos voncimentos; ficando 
comprehendidos nesta disposiçllo os que ora se uclafio respousaveis 
por dividas dciil.a origem. 

Art. 8. 0 Os Empregados, rlc (JUC truta o art. 3. 0 , qne no período 
do dons annos forem rlcspuchndos pum mais rlc 11111 lng<ll' (que 
n~o seja o de Inspecto1·, ou Chefe de Hrpartiçüo de Fazcndu, ou 
para commissfio cxtraordinal'ia ), perCcberf1ü, do segundo despacho 
em diante, metade dns IJjudns de r.usto rle preparos de ' 'iagcm c 
primeiro estabelecimento. 

Art. 9.• Aos Empregudos 11omcados para commissão cxtraol·di
nnria e aos removidos que viajarem com farr.ilia, se dará trans
porte para um criado, IJUB eiTectivnmeute conduzirem em seu ser
viço, c for contemplado na relacno menc.ionadu no art. 1!. 0 

No pagamento desta dcspeza se observará o disposto JJOS arts. 
1. 0 c 2.•, abonando-se ua ' 'iagem por terra a 4.« parte da quantia 
mínima marcada por legon nos Empregados. 

Art. 10. Aos nomeados ou removidos de Repartições das Capitncs 
das Provincins para outras do interior das mesmas Provindas, vice
versa, quér para lugares de en·ectividadc, qnér para com missões tompo
rnria~ s extr11ordinarias, serao concedidas us ujudas de custo rlc 
transporte na fórmu da presente ordem, n as de preparos de 
viagem e primeiro eslabelccimento na rnzílo do metade das que 
vompete!l\ aos removidos do umas para outras Provincias do lrn(Jcrio . 
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Art. 11. No calculo das despezas de primeiro ~sl.abelccilncolG dos 
Empreg111los das A I J'andeg<~s, l\leous o.le Rendas e Recebcdorias ulio 
sllo comprchendidNS as porcentagens, como já o declarou a Circular 
u.o 21 de lf> de l\lnio deste auno. 

Aa·t. a. Conforme se acha clisposlo na Lei n.• 1.177 de 9 de 
Sct~m~r~ de 1862,art. 7.•, ~ 10, uãotom direito A ujuda de CUiito 
os anrhnduos que forem poht primoira ve1. nomeados para empregos 
do Fazenda . ./Jfarque,; ele Abmnt.es. 

AviRo ao Consnl "era.l em DtUIDOII Ay1•es, em ~1 de 
Fevet•eh•o tle :ISGO. 

Ministrrio da Fazenda, l\io de Janeiro, 111 de Fevereiro de 1860. Accu•o 
a recepc~o do officio, t(ue Vm. me dirigio com data de 2i de Dr
zcmbro do anuo proximo lindo, . transmaltindo-me as cscripLuruii de 
compra uo patacho pot·tuguez .úous de J)a;;embro c de vcudu do 
hrig uc IJrasil~iro l!apido, dos qunes o primeiro passou fi proprie
dade nacional, c o segundo ia esLrongeiru, bem como uma lcti'U tio 
valor de oitocentos c novcallu c oito patucües, imporlanciu liquida 
tios direitos correspondentes faqnellas tran~ucçües, pnssada a l'uvor óo 
Thcsolll'o Nnciouul, contm o 13:arilo de Mnufa, dcslu praça. 1Jcus 
Guarde u V me.- .4 "fiel o il'loni~ rla Silva Ferra;;.- Sr. Cousul~:eral 
Clll UUCIJOS·A )'I'CS. 

Dee1•eto n.0 2li49 tle i-! •le lla1•ço de 1880. 

l!egula o cO'IW!41'so e provúncnto dos emproao~· do Theseuro Nacional 
e das 'l'hesow·arias ele l•"n;;cnda das l'?'O'Vincias. 

Usando «..a nttribnição concedida no Governo peln Lei u.• f>G3 de 
4 de .Julho de 18&0 c art. 89 ~ 1.0 do Decreto u.o 736 de 20 de 
Novembro do mesmo anuo: IIm por bem decretar o seguinte: 

Art. 1.0 O provimento ilos empregos de Amanucnscs c OIJiciaes 
das Secrcturius dus Thcsonrarias de Fuzeurln, de Praticantes, e das 
duas 111Limas classes de Escriptururios do Thcsouro Nucion11l, c das 
mesmas Thcsourarias de Fazenda só poderá ter lugar poa· meio tle 
concurso. Os mais empregos das sobreditas repartições silo de ac
cesso, segundo as regras presca·iptas 110 presente Decreto e nos tlc 
n.•• 73G de 20 rlc Novc•llbro de 1S;;o, c 2343 do 29 de Janeiro 
de 1859. 
~ Uni co. No provimcuto dos Oniciacs dll Secretal'ia de Estado dos 

Ncgocius du Fazenda observar-se-hão as dispo8içücs do arL. 32 do 
citado Decreto de :29 de Janeiro de 18&9 e us do Regulamento de 
2 l de Dezembro de 1850. 

Art. ~." Todos os empregados do TIJesouro Nacional e das Tke
sourarias !lu Fuzendn serão nomeados por Decrtt.o Imp6rinl. 
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§ Uni co. Exccptuão-sc: 1.•, os Praticantes, c os Empregados da 
classe immcdiatamente superior á de Praticantes, os quaos serão da 
nomeação do Minisbro da Fazenda; 2.•, ps Eicis dos 'I'hcsourciros, 
e Pagadores, cuja nomeação compete a estes, com approvação, nu 
Côrtc, do Ministro da J<'azencla, e, nas Proviucias, do respectivo Pre
sidente; 3.0 , o Ajudante do Porteiro, os Contínuos e Correios do 
Thesouro Nacional, que lierão da escolha do .Ministro da Fazenda, 
e o Porteiro e os Contínuos das Thcsoma1•ias de Fazenda, que sm·ao 
da nomeação dos respectivos Inspcctorcs, com approvacão dos Pre-
sidentes das Províncias. ' 

Art. 3.• Para que possa qualquer ind ividuo ser admittido ao con
curso para os lugares de Praticantes, é mister que pi'OYe: 1.•, que 
tem 18 annos completos; 2.• que está livro de culpa e pena; 3.•, 
que tem bom procedimento. 

Art. 4.• Do mesmo modo ninguem poderá ser nomeado Prati
cante sem provar, por meio de concurso, que possue os conheci
mentos para isso exigidos. 

Sl Unico. Os alumnos do Instituto Commercial da Côrte, que ti
verem obtido approvaçí.lo plena nus ma terias do respectivo cu•·so; 
os bacbareis em letras do Collegio de D. Ped1•o H, c os alumnos 
da Escola Militar, que tiver~m o curso completo de estudos, pro
vando qlle tem os requisitos exigidos pelo urt. 3.•, scrffo admittidos 
a concu••so, independente de novos exames sobre as matcrias, em 
que já tiverem sido approvados. 

ArL. ó.• As ma terias dos exames nos concursos de que trata o 
art. 1.0 , serão us seguiutcs; 

1.0 Grammatica da língua nacional, leitura c cscripta con·ectas. 
2.0 ATiLhmctica c suas applicuções ao commcrcio, com especialidade 

á_ reducção de moedas, pesos c medidas, calculo de clesconto, . juros 
· Simples e compostos, theoria de cambias e suas upplicaçõcs. 

3.• Algebm até equações do 2.• gráo . 
4. 0 Thcoria da cscripturaç((o mercantil po1· partidas simples c do· 

bradas, c suas applicuçOes uo commercio c ao Thesouro. 
f>.o Princípios geracs de Gcograpbia c 1-Iisloria do Brasil. 
6.0 'r 1•aducç~o correcta das linguas inglcztl c fruuceza, ou llCio 

menos da ultima. 
7.• Pratica do serviço peculiar da rcparLiç11o em que o cmpre

pregado estiver serviu do. 
Art. 6.• Farão objccto de tres concursos diversos as matcrias, cujo 

conhecimento é exigido no artigo antecedente, pela fórma seguinte: 
SI 1.0 Versará o exame paru Praticante sobre leitura, aual-yse gram

matical, orthographia c urithmetica até a thcoria das proporcües in-
clusivumente. · ' 

Sl 2.° Farão objccto do exame no segundo concurso as applicaçücs 
da arithmeticu mencionadas no § 2.0 do art. 5.•, ulgebra até equa
ções do 2.• gráo, e a escripturaçllo mercantil nos termos !Jrescdptos 
no § 4.0 do mesmo artigo. 

SI 3.• No terceiro concurso constará o exame das matcrias desig
nadas nos SISI 5.•, 6.0 c 7. 0 do rorcrido art. 5. 0 

Art. 7. 0 Os concursos serão presididos no Thosotll'o por tlm dos 
Directorcs ou Contadores do Thesouro Nacional, quo o Minis tro da 
11azcnda designar, e nas Thosourarius de Fo1.cnda, 'em que o Mi
nistro os mandar abrir, pelo respectivo Inspector, ou quem suas 
vezes fizer. 

Art. 8.• Quando em alguma Provinda houver escassez, ou sen
tir-se falta de pessoal idoneo para o concurso, c sempre quo o ser
viço publico o exigil·, poderá o Minisl!·o da Fazenda mandar abrir 
concurso na Thesomaria de Fazenda ele qnalc(ucr outra, (ll'eccdendo 
os competentes annuncios. 

Art, 9.0 Ncnlnun empregado, C\lju promoçfío t1 lugar immcdiat.a· 
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mcnlc superior Clcpemln de concUl'so, podcrn ser n clle nrlmitlido, 
sem que Lenha dous aunos de cxercicio, pelo menos, no lugar que 
occupar. Exccptu:Io-sa os Praticantes, na rórma do art. :20 c os indi
víduos comprchendidos na 2.n parte do art. JS do presente Decreto. 

Art. 10. O examinadores para os concursos serno nomeados, na 
COrte, pelo linistro da Fazenda, e, nas Thesourarins de Fnzenda1 pelo Presidente da Pro,;ncia. Para cada matcria de concurso scru 
nomeado um examinador. 

Art. lt. Torlos os candidatos serno examinados conjuuctnmcntc, 
c nas mesmas ma terias. 

As proYas sobre cada uma dellas scrno cscriptas, datadas c assig
nadas pelo candidato, c rubricada; pelo rcspcctiYo examinador c 
pelo Prc idente do concur o. 

Além da pro\'a escripta haycrá tambem exame oral sobre cada 
uma dns mntcrins, o qual poderá ser reito por qualquer dos exami
nadores, podendo tambcm o Presidente indicar outras questücs, que 
julgar conveniente pt·opot· aos canditlntos. 

c ui! o puderem ser dadas em um só dia todas as proras ornes c e·
criptas, o exame continuará no dia ou dius se .. uinLcs, com tanto 
que a 11rova c·cripta sobre cada matcria seja dada e entregue no 
mesmo clia. 

Art. 12. Terminados os c nmcs em acto succcssivo ã portas fe
chadas, o· examinadores vota ruo por escrutínio secreto com esphcras 
bl'!mcas e pretos sobro cada umn p1·o,·a de cnda mntoria do xamo. 

§ 1.0 Hccolbidos os votos em uma mun será e tn aberta pelo 
Presidente do concur o para verificar-se o seu rc ·ullado. 

§ '2. 0 A totalidade de csphcras brancas importará a nota de 
optimo. 

O mnior numero de cspherns brancas n de bom. 
Um numero igual de csphcras brancas c lHClas a 1lc sofli·ivel. 
A totalidade ou o maior numero de csphcras pretas a de re

p!·ovado . 
Sl 3.0 . \ Yotnção terá lugar em separado sobre cada um cuncurrcntc. 
§ -1.• O concurrente, que, tendo principiado o exame, se retirar 

sem o concluir, consiclcrar-sc-ha rcprorado, sah·o o caso de molcslia 
vcrillcada peruntc os c aminadore . 

Art. ·13. Nenhum examinador dciXIII'Ú de rolar. O Presidcnto do 
concurso Lambem terá yoto no julgamento das provas. 

ArL. 14. A escolha dos Pmticantcs s •rá feita pela ordem rigorosa 
do numero de provas que os candidato tiverem dado, con ·idcran
do- e a nota !le Op!illlO COrnO um_a rroYa completa, a de bom na 
r:,zão de dons terços, e a de offnve na razão da metade. 

Se n · Yagas c~islcntcs de PratiCllutcs r orem em menor numero do 
que o dos camlidatos approYnclos com iguaes uot.as, scrüo preferidos 
em prirneit·o lugar os indi\•iduos de que truta o paragrapho unico 
do art. (<,o, em segundo lugnt· os que pro,•nrem com documentos 
legues que possuem outra· habilita~t1cs a 14m da cx!gidas para o 
coucur o. No ca ·o de uno se darem <' tas ctrcum ta netas, a escolha 
era feita a arbítrio do ~~inistt·o da Fazenda. 
Art. 15. De cada concurso a que c proceder, lanar-sc-ha uma 

actn, que dcvcr(t mencionar a ordem que o autorisou, o dia om que 
•llc tc."e lngnr , os nomes dos examinadores e dos candidntos, ns 
utuLcrias que rot·llo dadas para objccto das provas csct•iptas, o resul.· 
tudo de cada uma ' 'Olaçüo, as notas obtidas pelos roncurrcntcs em 
cada uma da materias do exame, c tndo o mais que occorrer· du
rante o acto ; devendo ser a referida neta assiguadn pelo Pt•esideuLe 
c examinadores. . 

Se 0 concur ·o não 1mder concluir-se no mesmo dw, laYrat·-se-ba, 
uno obstante a :teta do que so passar durante clle, fazendo-se uma 
para cacla di~ em que coutinuUL' o c~nmc. 
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Art. 1G. Servirá de S<:ct•ctnr:o nos concnr•o~ para lnvrnv as actns, 
e desempenhar todos os mais netos proprios deste cargo, um Em
Jlrcgado da propria llepartiç.1o em que elles se cll'cctuarcm, v qual 
sct·ú de>ignado, na Córte, pelo Ministro ria Fazenda, c nas Thcsou
rarias de Fazenda pelo respectivo lnspector. 

Art. 17. Havendo vagas de Praticantes, que dcvão ser preenchidas, 
no Thcsoui'O e Tbcsourarias de Fuzeuda, far -se-hüo aunnncios pelns 
folhas publicas, repetidos por tres vezes, com iutcrvallo de oito dias 
c auticipacno de trinta do que fOr designado pura fnr.cr-se o con
curso, convidando os pretendentes para apt·esentarcm uas respectivas 
Secretarias seus requerimentos, instruidos com os documento• exi
gidos no art. 3." 

A estes requerimentos poderão os mesmos pretendentes juntar 
alem dos ditos documentos, quacsq\Jer outros que possao fa\'oreccr 
o seu direito. 

Art. J 8. O concurso pnra preenchimento dos lugares \'agos da 
classe immediata á de Pl·aticantcs terá lugar entre estes, podendo 
tam!Jem · concorrer os das nc~cbctlorias c Alfaudegas que tiverem 
sido nomeados mediante concurso, prcc~denclo nnnuncio com antc
cedcncia de quinze dias, nos termos do m·tigo antecedente. 

Nilo havendo concurrentcs em numero excedente ao dos lugares 
postos a concurso, habilitados na fórma do art. '1.", ou uiio se que
rentlo os Praticantes inscrever, ou, tendo-se inseripto, se uno houver 
o numero marcado por abandono ou auseneia, scrilo admiLtidos quacs
quer indivíduos que mostrarem que tem as qualidades requ eridas 
pelo art. 3.', os quacs no caso de ohtcrcrn, ua fút•mu do art. 12, 
upprovaçllo nas matcrias exigida s nos ll)S) 1.0 c 2. 0 llo art. 6.•, serão 
pro•• idos nos lugares em concurso. 

Art. 19 O ultimo concurso Lerá lu_flur súmeute entre os •Empre
gados tio Thesouro, Thcsourarias de l·uzenda, Alfand egas c Ueccbc
dorias, da classe immcdiatmnentc superior á de Praticantes, cujo 
accesso dependa de concurso, ue\'cndo proceder-se a respeito dest.e 
pela fórma prcscripta na primeira parte tio art. 18. 

Art. 20. Os PratiCantes podem deixar de comparecer no prirnr.iro 
concurso que fôr al~ertn durante o primeit·o anDo do exercício do 
seu emprego. fóra deste caso, Lodos os empregados, cujo acccsso 
depcndor de concurso, são obrigados u comparecer DOS que se fi
r.crcm, salvo no caso de molestia reconhecida c prova1la a juizo 
do Ministro da l'azcndu, nu Côrte, c dos lnspectorcs das Thcsou
rarius de Fazenda, uus Vrovincins. 

O seu nl\o comparecimento nestas circumstaucius, abandono, ou 
ausencia depois de terem-se iuscripto para o concurso, importar:í 
ueccssuriaml:ute a pena de demissão. 

Scrú iguu lmeJJtc demitLido o Empregado que fór rep rovudo em 
dous concursos consecutivos; os que porem, tendo sído approrados, 
nos termos deste Decreto, deixarem úc ser promovidos por falta de 
\'agas, independente de novo concurso, poderiio ser promovidos nas 
11rimeiras que occorrerem. 

Art. 21. Os Empregados a(lprovados em alguma ou algumas das 
mo terias do concurso, mas reprovados em outt•as, que nüo puderem 
por isso ser promovidos, scrao dispensados uc novo exame uus ma 
terias em que tiverem obLiuo appro\'açflo, r.endo obrigauus a mos
trarem -se habilitados sórneute uuqucllas crn que houverem sido rc
proYallos. 

Considernr-se-ha approvaç.úo parn este fim a obtençfio dos nolus 
tle optimo tonlo nu prova ora l como na csot· ip la de eada mutcria, 
ou pelo meu os uma de optimo, c outra de lJ om.. 

Art. 22. No caso tle igualdatlc das proYas dadas em concurso 
serão preferidos nos ucccssos os coocurreutcs que se dcsLinguircm 
pclus seguintes qualidades: intelligeucin, nssiduidade , probiúadc, 
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cxacção , actividadc c zelo no cumprimento de seus deveres. SCl'ffo 
t.ambem preferidos os t]UC, reunindo as referidas qualidades, ti,•erem 
sido npprovados plenamente nu mo teria dos cursos do Instituto Com
merciul e dn Escola Mi litar, on forem bachareis em letras pelo Col-
legio úe D. Pedro H. · 

A maior antiguidade c servi ços no Estado sómentc dar1lo prcfc
rencin em igualdade de habilit.aç.ocs. 

Art. 23 . Nas provincius em que, pOr falta de estabelecimentos de 
iustrucçfio secundaria , uao for possível encontrar pessoas fine tcnhilo 
as habilitações exigidas por es te Decreto para n ndmissilo aos em
pr rgos das Reparti ções de Fazenda nello mencionadas, puderú o Go
vcruo dispensar do exame uma on mais das seguintes mnte•·ias: 
inglez, francez, geogrnphia, historia dn Brasil c algebra até eqnaçõc 
rio 2." grito. 

Os indivlduos, porém, que forem assim' admiltidos não poderão 
t.er nl'cesso para as outras ReparLicões, em que se ~>xigirem toes ha
bilitações, st~ lvo mostrando-se primeiro habilitados nas referidas ma-
terias. · 

Art. 24. As provas escriptas dos cand idatos que se apresentarem 
11 0s concurses a que se proceder nas províncias, serfío rcmcttidas ao 
Thesouro Naciont: l, depois de prccncllidas todas as formalidades c 
condicões prescriptas neste Decreto, com o parecer dos cxmuiundorcs 
e do Presidente do concnrso, além dus obscrvncocs que a este oc
cor rcrem sobro o merecimento de cada um dos conemTentes. 

Na Directoriu Geral de Co ntabilidade do Tbesouro Nacional pro
eedcr-sc-bu á rcvis3o dus mesmas provas, c o rcspcc~ivo Dircctor 
Geral apresentará ao J\'linistro da fazenda, com o seu parecer, uma 
tuhclla demonstrativa do resultado do concurso, na qual se con
tenha a opinião· dos c~aminsdorcs e a dos empregados que tiverem 
r cYisto as ditas provas. 

Art. ~ú. Fic:'lo sem ' ' igor as disposicOes em contrario. 
Angelo Mou i.: da Si lYa FeJTa z, do l'l1cu Conselho, Senador do Im

perio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de 
Esta do dos N~gocios da Fazenda, c Presidente do Tribunal do Tbe· 
souro Nncionnl , assim o ll'.n ha en tend ido c. t'u\u executar . 

Palacio do Ri o de Janeiro em quatorze de ~larço de mil oitocentos 
c sesscuto, trigesinto nouo:du lnflcpendencia c do lmpcrio· 

Corn n Rubrica de Sua Mages tade o lmPhradm·. 

Angelo Moniz da Silw Ferra;: . 

SolJrc o lll•Ol' ilnento elos lugat•cs de;-: . o• Conl'o •entes das 
Alfmtdl'gas. 

1\linistcrio dos Negocios da Fuzcntln. llio de Ja neiro em 7 de Dc-
zcmh •·o de 1860. · 

Angelo Moniz da Si lva Ferraz, Presi•lcute rio Tribunnl do Thrsouro 
Nucio nal , para a bon execução do art. 68 na parte relativa ao pro
vim ento dos 2. o• Conferentes das Alfandegas, orJcna que se observem 
as scguintrs rlispos i ~1ões : 

Art. 1. o Podem ser admiltidos ao conctlt'i~' rios empregos de ;.? .o• 
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Conferentes das A.lfuudegns os Empregados de qualquer Repartição 
de Fazenda c quaesquer indivicluos quo provem : 

1.0 Que Lêem idade de 18 a 20 a unos; 
2.0 Quo estfio livres de pena c culpa; · 
3.0 Que Lêem bom com)lOJ'tumouto. 
Art. 2.• As matel'ias sobre que devem versar os exumes pura os 

referidos emprt]gos suo as que requer o art. 69 ~ 3.• para o con
curso do lugar de 1.0 Conl'erc'ntc. 

Art. 3.o No exumo do Stercometria, Areomet~ia o pratica dos me
thodos, c uso dos instrumentos modemos de arqueação dos navios, 
se observuráú os estylos seguidos para o concurso dos lugares de 
Stereometras e seus Ajudantes, na l'órma dos arts. 72, 73 c 74 do 
Regulamento de 19 de Setembro do corrente anuo. 

Ange!o ll'loni,z da Silva Fen•a;:. 

Sob1•e c:oncnl'sos . 

l.Vlinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janriro em 18 de De
zembro de 1860. 

Angelo 1\IIoniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do Tbcsouro 
Nacional, observando que nos concursos feitos no Thesouro c Thc
sourarias de Fazenda para o provimento de empregos de cliffereutcs 
Repartições, depois do Decreto n. 0 2519 de H de 1\furço do corrente 
anuo, tem-se executado algumas disposiçucs do mesmo Decreto de 
modo ditrerente, declara: 

1.0 Que á vista do art. 11, o qual expressamente determina que 
sobre cada muteria do concurso se faça exame oral, além da prova 
cscripta, D.lio deve aquelle ser dispensado, ainda que se trate ela 
traducção (las linguas iuglezu c fraoceza; principalmente podendo 
ter lugar quanto aos princípios gcraes das respectivas gramroaticas, 
ele cujo conhecimento depende a versão cxacta e correcta ; 

2.0 Que na conformidade do ~ 4. 0 elo art. 12, o candidato quo se 
retirar ~em concluir o exame de qualquer ma teria será considerado 
completamente repro1•ado, embora jú tenha dado as provas de outras, 
que por esse motivo nílo deverão ser submetticlas á ''otaçUo; 

3. 0 Que é neccssario que o numero dos examinadores, inclnido o 
Presidente, seja par, para que na votação se possa dar a nota de
Sofl'rivel- a que se refere o art. 14 ; não scnindo de obstaculo a 
esta regra o disposto no Si 1.0 do art. G.o, porque nenhum incon
veniente resultará de nomear-se um examinador de orthographia o 
outro de aoulysc gmmmatical, antes dessa fórma desapparcccrá a 
dilllculdade da votação englobada, que já se deu tambcm com a 
traducçt\o das liuguus acima mencionadas, considerada como uma só 
ma teria, c dar-se-h ia no exume iudistiocto du algebra c urithmel.ica ; 

1.• Que, por conseguinte, a ortho!!raphia o a unalysc grammuLicul 
devem ter ' 'o tação separada o especialmente a algebra c a ariLhmetica, 
c u traducção das Iiuguus franccza e iogleza, cujus provas de nenhum 
modo serão englobadas ; 

5.o Que nos concursos para o preenchimento de empregos em que 
se dê preferencias aos candidatos que além elas huhilituçocs exigidas 
em geral, fallurcm correntemente us referidas línguas c tiverem no-
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çíírs de algcllra on o cut·so •I esta scicncia 3 Lé equaçucs do ~egnnd11 
r-rúo, bem como princípios gcracs de geogrphia, de historia do Brasil 
c de estatíst ica commercia l c o conhecimento de stereomctria, arco
lll')Lria, t.hcoria c pratica dos mctbodos c uso dos insti'Umcntos mo
demos de arqucnçno dos na\'ios ( nrl.s. 69, 74 c 71> do Regulamento 
n. o 2.61,7 de 19 de Setembro de 1860 ) dc,·et·iio esses candidatos ser 
examinados scpararlamcnte nessas matcrias por examinadores cspe
cinr.s, mas em acto succcssivo, sal\•o quanto á ultima, cujo exame 
]Jodcrá ser feito nu Escola t\lilitar ou em out.ro quulqucr Esta!Jcle
cimcnto nu l'órma do cstl'lo; cumprindo que na dcmonstruçilo da 
votaçlío sobre Lodns as m.1terias do con<·.urso se discriminem os con
rurrentcs que fullfio as lingnas it1dicadas dos qnc sómentc as tra
rluzem, com as notas que tiverem os primeiros em ambos os exumes 
de 11111a mesma língua; 

G.o Finalmente, que pôde se considerar appro\·ado, a fim de ser 
nomcnrlo ou promovido, o candidato que nos termos elo art. 14 do 
Decreto de 14 de l\larço, reuni r a maioria das notas de approvaçüo, 
sah•o so ft\r reprovado Lant.o no ex.nme oral como no cscripto de uma 
só ma teria; por quanto, uessa hypot.hcsc, segundo a disposiç~o do 
art. 21, de v<~ snj~ilar-sc o que já f(\ r empregado a noyo exame não 
só della, mas das outras em que não houver obtido as notns dccla
rndus nosso artigo; convindo porém ad,•ertii' que esta cxcep~fio não 
é c~tcnsiva ao caso da trndncç.ilo de inglcz, por não ser :~bsolnta
mcnte ncccssai·iu a pi'ora rle SPI1lclhanl.c matcrin, [I vista do IJUC 
(liz o art. 5. 0 

Angelo iJ.loni;. ela Si lw Fcl'ra;;. 

li" Th;!SOUU'IU'ia •la Bahia. - Em "l •lc J•tnlao •lc 11.861. 

Jose i\faria da Si Ira Paranhos, otc. dcclam no Sr. In pcctor da The
somaria de Fazenda da 13ahia, em resposta ao seu otncio n.o 72 de 
28 de Fevereiro ultimo, no <tua! pede cxtllicações sobre as ma terias de 
que deve constar o exume para o preenchimento da vaga de Ajudantp 
do Gun rda-Múr da All'andcga dessa CatJital que se mandou pôr em 
concurso: -que as ma terias do exame são neste caso as de que trnti10 
os arts. 74 c 75 do Regulamento de 19 de Setembro do anuo passado, 
]Jodcudo dispensar, aos candidatos que o requererem, as designadas 
em os n.•• 1t c ü do citado tll'L, 74, em conformidade úo dtsposto 
no art. 76: qtlc os Hcgulamcntos a qno se refere o nrt. 73 elo snprn
ci t.ado de 19 de Setembro, na sua parte final, sómcntc silo applicavcis 
nos e~ ames dos cmprcgarlos on candidatos aos lugares das Alfandegas 
no que loca ao pi'Orrsso c fórma dos mesmos exames.- José Jllal'ia 
rln Silt·a Pamul10s. 

JtJ 
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lnsh•ncções tlC 1lc 3 lUal'ÇO tlC i SG2 para OS CODCIU'SOS 
1los Emtn•ega•los das Alfandegas, 

José Maria da Silva Paranlws, PresidenLe do Tribunal do Thc
souro Nacional, em observancia do disposto no art. 73 do Regu
lamento n. 0 2047 de 19 de Setembro de 1860, c para execução dos 
arts. 68, 73, 78, 82 e 83 do mesmo Regulamento, ordena que se 
cumprão as seguintes Instruções: 

Art. 1. o Havendo vagas de lugares de 1. a cntrancia nas Al
fandegas, o Ministro du Fazenda, nu COrte, c os Inspectorcs das 
Thesourarias, nas ProYiucias, mandaráu abrir concnrso, o qual deverá 
ser annuncindo pelas folhas publicas com antecedencia de 30 dias, 
c uma vez ao menos cada semana, a fim de que os Cand idatos 
aprcseutem seus requerimentos instruidos com os do cumentos de 
que trata o nrL. 6 . 0 destas lnsbrucções. A taes requerimentos 
poderno os mesmos Candidatos juntar quaesquer outros documentos 
que fuvoreçuo a sua preLençno. 

Art. 2. 0 Do mesmo modo se procederá quando houver ngas nos 
lugares de 2.• entrancia, e empregados com o tempo de pratica 
precisa para poderem concorrer, em conformidade do mt. 68, S) 2.o, 
do Regulamento das Alfnndcgas, obscnadns ns disposições dos arts. 
8. 0 e 15.0 destas Jnstrucções. 

Art. 3. 0 Quando em alguma Província l1ouvcr escassez de pessoal 
idoneo para os exames, ou falta de pessoas habilitadas para o con
curso, c sempre que o seniço publico o ex igi r, poderá o Ministro 
da Fazenda mandar abrir concurso na CO rte, ou em qualquer Pro
víncia, mediante os competentes annuncios, feitos com antecedencia 
de dous a seis mezes, segundo fOr a distancia da Província. (Decreto 
n. o '2647 de 19 de Setembro de 1860, art. 73.) 

Art. 4. 0 São luga res de 1. 0 cntranoiu, sujeitos a concurso c exame : 
1. • Os de Praticantes. 
2. 0 Os da ultima classe de Escripturarios, nas Alfandegas onde, 

conforme sua organiSal;.fiO, nno houver a . classe do Ptaticuntes. 
3 . 0 Os de Omr.iaes de descarga. 
4.• Os de Ajudante do Guarda-Mór. 
5. o Os de Aj ndan tes do Stcrcometra. 
(Decreto éitado, arts. 67 e 68 . ) . 
Art. 5.o Sno lugares do 2." enti·anc•ll, sujeitos a concurso c 

exame: 
1. • Os da ultima classe de Estripturarios, nas Alfand'cgas onde, 

conforme sua organisaçllo, houver a classe de Praticantes. 
2. o Os da peoultima classe de Escripturarios, nas Alfandegas 

onde nllo houver a de Praticantes. ( Decreto citado, arts. 67 e 68 . ) 
Art. 6.• Para ser admittido ao concurso dos lugares de 1.a 

entrancia, é de mister que o Candidato prove: 
1. o Com a certidllo de baptismo, e, na sua falta, com outro do

cmnento cqnivàlcnte: quo tem n idade de 18 a unos pelo menos . 
2.° Com folha corrida, tirada no lugar de sua resid'encia dentro 

dos sessenta dias que precederem ao marcado para a inscripcno: 
que está livre do culpa e pena. 

3. o Com documentos ou attcstados fidedignos: que tem bom 
comportamento. 

(Decreto citado, art . 80.) 
Art. 7. o Os ex~mes para os lugares de Escriptuvarios de 1. a 

entrancia, Praticantes e Officiaes de descarga das Alfandcgas, versuráCi 
sobre as materias seguinteo: 

1 ." Lcitnru, anal yse grammatital c orthographia . 
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2. • Tradtlcção correcta das línguas Inglcza c Frauccza, ou velo 
menos da ultima. 

3. u Arithmctica c suas applicaçocs até á thcoria das proporções 
inclusive. (Decreto citado, art. 74..) 

Art. 8. 0 Pura a inscripçUo no concurso de 2.• cutrancia, deve o 
Candidato provar: 

l. 0 Que tem a idade de 20 a unos pelo menos. 
2.o Que exerce ulguoo dos lugares de ent1·ancia infcriot· nas Al-

fandegas, ou em qualquer outra Repartição de Fazenda. , 
3. 0 Que tem approvuçllo nus ma terias exigida-s pelo urt. 7. o 

obtida _em concurso de alguma Repartição de ,Fazenda ou nos Es
tubelecuncntoo qun menciona o art. 18.o 

4. 0 Que tem dous annos, c, se fõr Praticante ou Escripturario 
de 1.• entrancia, um unno pelo menos, de effectivo exercício ou 
pratica do lugar t1ue exerce. (Decreto citado 11rt . 81.) 

Art. 9. o Os exames para os lugares de Escripturnrios de 2. ~ 
cntrancia Yc1·sarno sobre us materias seguintes: 

1.• 'il'heorin da esc.ripturaçno mercantil por partidas simples e 
dobradas, c suas upplicaçõcs_ ao commcrcio c á administração de 
fazenda. 

2 . • Aritbmetica c suas appl.icaçues ao commcrcio, cem especialidade 
á reducçilo de pesos e medidas naciounes e estrangeiros, ao calculo 
de desconto c juros simrles c compostos, e á thcol"ia de carubios 
c pratica de suas operações. 

a.a No~.ões de Algcbra atté ~s equações do ~. 0 gráo inclusive. 
4 ." Princípios gemes do Geograpbia, Historia do Brnzil e Esta

tística Commcrcial. (Decreto citado, art. 74. ) 
Art. 10. 0 Nos exames que se tiverem de fazer até no dia :2 ·1 

de Outuhro rl e 1861 poder-sc-ba dispensa1·, com prévia autorisaçílo 
do Ministro da Fazenda, os das materias indicadas no artigo autccc· 
dente sob u." 3 c 4. 

S) Unico. Poder-sc-ha igualmente dispensar, em qualquer occasião, 
nas p,·ovincias onde, por fall.ll de Estabelecimentos do instrucçn

0 secundaria, não se encontrem pessoas com as habilitações do art 
o. o, uma ou mais das seguintes m a terias: In glez, Gcographia • 
H isto ria do Bruzil c Algcbra. (Decreto citado, art. 76 S) unico.' 

Art. 11 . o Os indivíduos, porém que furem nomeados com dispensa) 
de alguns exames, na fórma do m·tigo antecedente, uno poderão 
ter nccesso para lugares de outras Repartições de Fazenda, nos 
quaes se exijão tacs habilitações, sem que sujeitem-se aos di tos 
exames c scjão nellcs approvados. (Decreto citado, art. 76 li) unico .) 

A1t 12.• O concurso para os empregos de Escriptut·urios de ~ . a 
enlraocia só poderá ter lugar: 

1. o Entre os Praticanles das Alraudegas, c, onde os nu o houver, 
entre os Escripturarios de 1. n eutrancia, uma vez que uns e 
outros tonhno sido approvados nos exames prescriptos pelo art. 7. 0 , 

c contem um nnno, pelo menos, de cll"ectivo exercício no seu em
prego. 

2. o Entre os Officiacs de •lcscarga que tiverem 11 mesmo appro
vaçllo, c dous annos, pelo menos, de cfTcctiyo c:~:erctclO no seu 

cml~0~0~u·e os Praticantes e outros Empregados do Thcsouro, The
sourarias ele Fazenda c quncsquer Estações Fiscacs, que tiver~m 
sido nomeados em ''irlndc de exame c appt·ovação _n!'s matenas 
exigidas pelo art. 7.o, e couturem o tempo de exeretCIO marcado 
no § 1. 0 (Decreto citado, art. 78.) . . 

Art. 13.• A inscripçno dos Praticantes ou Escnpturn_nos de 1." 
entrancia nos coDClll" os que se abrirem para prcencbu~euto dos 
lugares d~ ~ . " cntruncia, é obrigatoria. E:-.ceptuão-se, porem, desl.a 
coudiçno: 



-76-

·r. o Os E1Í1pregados que o n5o puderem fazer, por Jnolcs ~ia rc
c.onhecitla e provada a juizo do Ministro ela Fazeuda, na Có rte, c 
dos JuspectOJ'es elas Thcsourarias, nas Pro~·incias. 

'2. o Os que não tiverem o tempo de pl'atica exigido no artigo 
ao tcccllcnte • 

.:! . 0 Os an tigos Escriptmarios, Amanuenses e quacsqncr outros 
Empregados 01.1 indivíduos nomeados pura lugares de 1.• entraucia 
em virtude do art . 84 do Regu lamento n .o 26'17 de 1!J de Se
tembro de 18GO, os qllacs, todavia , n1io podcrüo ser promovidos 
a empregos de classe superior, sem que se bni.JiliLem na fóma das 
prcsetlles lnstrucções. (Decreto .c i ta do, ar L. 82.) 

Art. 1!1. o Logo que se annuocJ<Il' a abertu ra de algum concu rso 
pa1 a preenchimento de c111pregos de 2.• cntran cia, o ln spcctor da 
"\ll'undcga respectiva mandará avisar aos ElilpJ•egados que cs ti verr.m 
110 caso ele coocorre.r, para que se inscrevr. o; c ele Lerem fi curto 
scicntes desse avho nu·no os mesmos Emp1·egnt1os declaração por 
escr ipLo. 

A l'alLu ele inscripçilo, nos casos em (]lle es la é obrigutoria , o 
abandono, auseocia ou fuga depois dl! inscripçilo, ou u rcp1·ovaçno 
em dons concursos, importará oecessMiumen:c a demi ssão do em
pregado. (Decreto citad o, urt. 811 § uni co .) 

Art. 15 .0 NãQ havendo Empregados habi litados, em numero duplo 
pelo m~nos, pam os lugares de 2." entrancia meocionudos no arb. 
5. o, nüo querendo cllcs inscrcvcr ·se, ou se, depois de feita a ins
cJ·ipcou, por · scn ubtmdouo ou auscnciu não se pudc•·cm p•·ccno.;her 
tollas as vagas, serão admiLLidos quuesquer indivíduos <JUC JHO · 
Yarem: 

1 ·" Qnc tecm a idade .de 20 aonos pelo menos. 
2. 0 Que estão liv 1·cs de pena e culpa. 
~,o Que tcem bom eomportam ento. 
4.o Que f'orfio approvados nas matcrias do art. s .o , &) 3.o 
§ 1. 0 O candiuato, a quem fui lar súmcntc u 4 ·" dus sobrcd iLtJS 

coud i~ õcs, poderá ser udmittido, prcsLanllo-se a exame elas matcria& 
exigidas para o provimento uos ltlga res de 1." c do 2 · " cnLntucia , 
tia lvas as iscm;õcs dos arts. 10. 0 c 18. 0 

~ 2 . o Nesse cuso serüo lambem admitl.idos ao mesmo conc1.1rso 
os Empregados de I . a enlrancia que o prctcnuüo , em hiJra lhes lhltc 
o tempo tlc exercício marcado no art .. 12.0 (Dccrclo citado, arl .. 79.) 

Art . 16 .0 Os lugares de 2.° Conlúcnte, c os de A,iudantes do 
Guarcla-Mór ou do StcrcoDJOtra., só poucrão ser pro~·idos defio iLiva
meutc mediante couctliiSO c exame, entre quacsqucJ' ElllJII'rga<los üe 
Fawnda ou indivíduos que tenbüo os requisitos do art. 6.u (Decreto 
citado, art .. 68 .) 

§ 1. o Os exumes dos concu rrcntes aos lu ga res de 2.• Co nferente 
" ersun1o sobre as mutcrias c.xig idas para o provimento dos lugtu·cs 
de 1.• c de 2 .• entraocia, des igna das nos arts . 7 .o c U. 0 , sa lv:1s as 
isenções dos Hts. 10 .• ~ 18.0 (Decreto citado, art. 68 .) 

ll) 2 . o Os Candidatos aos lugares de Ajudante do Gonrdn-1\lór, além 
das prova de habilitnQõcs que se exigem para os 2. 0 ' CmJI'ercnt.cs, 
c\cver:ío traduzir c l'ali:ll' correctarncutc, pelo menos, as línguas 
Iurtleza c francczu. (DecreLo citauo, nrt. 75 .) 

% 3.0 Os ConcunenLes nos lu;;arcs de AjudauLe do Stcrcometra, 
alem das provns de lwbilitac;ão exigidas para os 2. os Conl'crcotcs, 
deyrriio fazer exame especial de Stercomctria , Areomctria c Ar
qucm;no dos navios, na fórma do artigo seguinte . (Decreto ci-tado, 
art. 72.) 

Art. 17 .• O exame especial, a qu e se refere o § 3. 0 do artigo 
anl.occdcntc, consturá de um11 prova tbcorica, OI'UI c cs<:J>ipLn, e .te 
outra prova pratica; procedendo-se a cstn ult.ima oa AIJ'aJtdega, c 
a bordo ele algum na l'io surto no porto do lU o de Jan iro, ou ti" 
'•'ro\Íu~ia ou de fór ai.Jcrto o concurso. · 
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As malcrias do dito eHune serfio: 1. 0 , a de que lratiío as lus
t ruc~õcs de 12 de 01.ttnbro de 1835, eouccrneules lt merl ição stereo· 
metr ica c areometrica; substituindo-se o uso do byd•·omelro de 
Ncwman pelo do alcoomelro centesimal de Gay Lussac; 2.o , quan to 
{t arqucaçilo dos nu rios, c das ln strucçõcs de 15 de Ju lho de 1839, 
comlli nadas com o art. 47 do Ucgu lamcnto de 26 de 1\furço de 1833, 
o a pra~i ca 'los mcLhodos c iustrnmentos mais geralmente em
pregados. 

Art. 18.0 Os Canu idal.os QllC cxhibircm diploma ou documento 
pelo qnal provem que teem o curso do lusliLuto Commcrcial da 
Corte, Oll do Coll cgio de Pedro lf, ou algum uos cursos das Es
colas Hilitares do lmpcrio, scrilo dis(Jcnsados, nos concursos a que 
poss1io ser ndmitt iuos, de t'azet' novo exame nas matcrias em que 
rorílo approvaúos pelos ditos cst<tbelccimcntos . 

Exccptuuo-sc desta disposição os exames cspccines dos empregos 
de Guarda-i\lór c de Stercometra, ou de seus respectivos Ajuclautes. 
(Dccrer.o lliLado, art. 77.) 

Art. 19.0 Para o provimenl,o dos lugares de Guarcla-Mór c de Stc
reomctt·u, nas Alt'and cgas oudc não houver Ajudantes, obscrvar-~c-huo 
<ls mesmas regras cstabl'l ecidus 11 0~ §!S 2.o c 3.<> do art. 16. 0 

Art. 20.0 Os Empregados das Alland egas, c de quaes[]ucr on tras 
Húpartiç.ücs de Fazenlla, que concorrerem para os lugares de 2.° Con
ferente, Guunla-l\lór, Sterco metra 011 seus Ajuclaotes, scriíO dispcn
snd os de novo exan1c llas materias dos coocn•·sos do suas respectiva s 
classes, uma vez que o rcqueinio, c juntem aos seus rcqueriml•ntos 
cerl.idües uutheuLicas das I.IPJJrol•aoõcs e not.as llliC cnlilo obLivcrão. 

A1·t. 21.0 Os exames de que tratfio os artigos auteG<!dcntes ser<lo 
presidid os, ua Corte, por um dos Direclorcs ou Contmlores do Thc
so\ll·o que o Ministro da faz enda designar, c nas Províncias, pelo 
Jnspcctor da Thesourari:l respectiva, ou por quom suas vezes üzcr. 
( Ueoreto citado, ar L. 73.) 

Haverá um examinador pat•a cada matcria do concurso, '\ tod os 
seruo nprncados, nu Córte, pelo Ministro da Fazenda, c nas Provin
cius, pelos respectivos PrPsidcntcs. 

Art . 2:2.0 No dia c lugar dcsignauos para o concurso seriío admil.
tidos os candidatos inscriptos, c, a portas abertas, na presença do 
l'rcsidcn te c dos examinadores, começurúil os exumes pela maneira 
scgniotc : 

~ 1. 0 Os Candidatos furão exame conjunclamcnte c sohre as mes
mas qncsl.iJcs. O exume em cada mataria constará de uuas pronts, 
uma cscl'ipta c outra ora l. 

§ 2.o Dur-se-hüo duas ·que tõcs, pelo menos, parn t\ prova cscripta , 
cscolbidas c cpnuociudus com Lul disccruimeuto, clareza e prccisilo, 
que por cllus se possa bem ajuizar do grilo ele apt.iduo dos Candi
datos. Compete aos Examiuadorcs formula-111s, cnda um em soa espc
ciulidat1e, c de accordo com o, Presidente do acto. 
~ 3.0 Na prova orn l pódc qualquer dos E•amioadorcs iulcrrogur 

o Caudiduto· ; mus rste dever cabe principalmente ao que for es
pecial ua matcria do exume. 

§ 4." As provas cscriptus scrüo dntl!das e assignadas pelo Exa
minando, c rubricadas pelo Presicleuto do concurso c pelo respectivo 
Examiuador. 

Si ~. 0 Quando as duas prova~, oral c cscripla, niio puderem ser 
dadas no mesmo llia, ficurá a oral para o dia immcdiato. 

ArL. 23 .o Considcrur-sc-ha rcp1·ovado o concur.rentc que retirar-se 
sem concluir o exume, salyo o cuso de molcstia \'crillcada perante 
os Exanlinadores . 

Art. 24." Ao passo que se forem concluindo os exumes, os Exa
minado!'CS proccucrão, por cscruLiuio secreto, a uma primeira vo
l11çflo sobre o mcriLo de coda prova, afim de julgurcm se o Can
didato deve ser a pproyado ou rrprol'ado na matcritl ele que se tratar. 
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O cscmtinio secreto se furá por meio de espheras brancas c pretas, 
signifir.nndo a maioria, das primeiras, approvaçilo, c das segundas re
provaçfio. 

Se a pl'imcira votação ft.lr favoravel ao Candidate, seguir-se-ha 
.segunda, tarnbem por escrutínio secreto e symbolico, para qualifi
car-se a approvaçilo, tanto na proYa oral corno na cscripta. A ap
provn~5o será plena, se houvc.r unanimidade de espheras brancas, 
c simples nos mais casos. . 

Nenhum Exarninadot· deixará de votar, c o Presidente do con
curso terá, além do voto simples no julgamento das provas, o· de 
qualidade, n·os casos de empate. 

Art. 25.° Considet·ar-se-ha a,ppro.vado, .em qualquer das matm:ias 
do exame, o Candidato ·que ol)Livet· a nota de approvação em ambas 
as provas, cscripta e oral, ou pelo menos na primeira. 

Art. 26.o Se o Presidente do concurso, ou qualquer dos Exami
nadores, o .prol)nzcr, proceder-se-Ita a uma terceira yotaçilo, pela 
mesma fórma das anteriores, para decidir se o caadidato merece ou uão 

. -a nota especial dc-appro"Vado com distincçilo. Só obterá este gráo de 
approvaçilo o que reunir a unanimidade dos '\<O tos. 

Art. 27.0 'O numero das notas de approvação distincta ou plena 
marcará a prccodcucia dos Ca·udidaLos opprovados na competente 
relação ou quadro geral ; cornputaudo-sc duas notas de appl'.ovaçlio 
plena por uma dis iucta, e duas de approvaçüo simples por uma 
plena. No caso de igualdade, rcgu·lar·áo as provas escriptas, U(Jl'e
ciadas na ovdem seguinte; 1.0 GrammaLica da liugua Naciona'l ; 2. 0 

Arithmebica; 3.° Fmncez; 4. 0 Inglez; 5. 0 Escripturação; 6. 0 Al
.gebra; 7.0 Gcogmphia; 8. 0 Estatística Commercial; 9. 0 Historio do 
Br·asi,l, 

§ 1.0 Se o concurso fór para o lugar de Stereometra ou de seu 
Ajudante, a classificar:ão dos .Candidatos será regulada pela impor
tancin das provas dadas nas matcrias cspociaes destes empregos. Só 
a approvação plena nas ditas ma terias durá dit·eito ao provimento, 
-em conformidade do art. 72 do Decreto n.0 2647 de 19 de Se
tembro de 1860. 

SI 2. 0 Semelhantemente · a maior ap~idão no coubceimento do Fran
cez c do 'luglcz deverá regular a clnssificaçilo dos Cand idatos aos 
lugares de Guarda- Mór ou de seus Aj udantes, con form e o disposto 
no art. 75 do Decreto n. 0 2647 de 19 de Setemb ro de 18GO. 

Art. 28. De cada concurso la>Yt·ar-se-1\a uma aota, na quul se men
cione a IJrdem ou disposição que o autorisou, o dia em que te'lle 
lugar, os nomes dos Exam inadores e dos Candidatos, as mate ri as 
dadas para examfl, ,o resultado de cada · votaçilo, as notas- obtidas 
pelos Concurre'lltes, c ~udo mais que occottrcr durante o acLo. A 
referida acta deverá ser assignadu pelo 'Presidente e Examinadores. 

Ainda que o concurso nno te rmine no mesmo dia, Javrar-se-ha a 
acta do que se pussar durante esse ·dia, e assim se continuará a pro
ceder até ao fim. 

Neste• netos servirá de Secretario o Empregado que ·fôr designado, 
na Côrtc, pelo Ministro da Fazenda , e nas Províncias, pelos respec
tivos Presidentes. 

Art. 29. J.\s provas esct•iptas dos Candidatos c as noLas de suas 
approvaçõcs, tan to nos concursos que tiverem lugar na Côrtc, como 
11os das P rovíncias, depois de .preenchidas todas as formalidades e 
condições prcscriptas nestas Jns~l'Ucçoes, serílo remettidas no Minis
tro da Fazenda, com um quadro demonstrativo do resultado dos 
mesmos concursos, contendo os nomes dos Candidatos e as notas 
c classificação que merecêrno. Aos ditos papeis ncompanhuráo os 
·pareceres motivados dos Examinadores c do P~csidcnte do concurso, 
o qual lle'<erá aocrescent:ar, em oOicio especial , quaesquet· infor
mações reservadas <tuc julgue ncoessarias •para esclarecimento do 
Goycrno. 
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Na Dirccloria Geral lias Ucouas Publicas proccucr-sc-ha ú rcvisiTo 
das provas dos concursos que tiverem lugar nas Províncias, c o res
pectivo Dircctor Geral apresentará ao Ministro, com o seu pa1·occr 
um quadro semelhante ao _de que traba a primeira pnrte rlestc artigo, 
contcnclo nüo só o juizo dos Examinadores, mas lambem o dos Em
pregados revisores. A Commissão revisom será composta do mesmo 
Dircctor Geral, como Presidente, e dos Empregados que o fl'linistro 
designar. 

Art. 30. Scrfto preferidos para as nomcaçües de Praticante, om
cial de descarga, Escripturario de 1. 0 ou de :2.• rntrancia, 2.o Con
ferente, Stereometra e seus Ajudantes, Guarda-l\lór c seus Ajudantes, 
entre os candidatos devidamente habilitados : 

1.0 Os que gozarem de melhor conceito por sua honestidade, zelo 
e intelligcncia. 

2.o Os que tiverem approvaçr.o nas materias dispensadas pelo 
art. 10; c nas especiaes de Stereomctra c seus Ajudantes, se a no
mcnçao ftlr para 2.° Con re.rentc. 

3. 0 Os que tiverem o curõo completo do Instituto Commercial da 
Córtc ou do Collcgio de Pedro li, c os que houverem concluído 
algum dos cursos das Escolas Militares. 

Sendo todas as mais circumstancias iguacs, preferirá a maior anti
guidade d\l serviço ao Estado. (Decreto citado, art. 7G.) 

Art. 31. O Can..iidato reprovado em ambas as provas de qualquer 
das materias exigidas não poderá ser nomeado, mas ficará disvcnsado 
de novo exame nas outras mnterias em que houver obtido appro
vaçilo, ainda que sómcntc na prova cscripta, salva a disposição final 
doS) 1.odoart. 27. 

Art. 32. Os Concurreutes approvados, que deixarem de ser nomea
dos por falta de vagas , poderão ser pro1•idos nas primeiras que 
appareccrem, independentemente de novo exame. 

Rio de Janeiro em 3 de Março de 1862.- José Jltm·ia da Silva 
Pamnhos. 

Lei tle 9 tle Setcmbt•o tie :ISG~. 

( Sobre concm· sos. ) 

Art. 18. Não haverá mais que dons concursos para o provimento 
dos lugares das clu~ses inferiores das Repartições de Fazenda. 

O accesso dos 4.05 Escripturarios do Tbesouro c dos Emprega
dos das classes correspondentes nas Thcsourarias c outras Repar
tições de Fazenda fica isento de concurso. (Veja-se o Aviso á 
Directoria Ge1·a! da ContabiLidade em 12 de Janeiro de 1863, que 
se acha na CoL!ecção. ) 



-80-

VCCl'clo n. 0 31114 •le 2., de Junlao tlc tSG3 . 

Regula os concu?·sos ijJp,ra os cmp~·cgos elo 1'hesouro, Thesowa
? .. ias, A L{anclegas e Reccbcdoria.s, á t"ista c!o d'ispos!o no a.rt. 18 
ela Lei n .0 1 177 ele 9 de SetembTo de 1 862. 

Convindo harmouisar a dou!.riua do art. 18 da Lei de D de Se
tembro de 1862 u.o 1177, que abolio o terce iro coocurso exigido 
]Jclo Decreto de 14 de Março de 1860 n.o 2519 para a p 1·omo~iío 
uos lugares de a.a cutrauciu das Repartições de Fazenda, com a 
dos arts . &.o c 6." do mesmo Decreto, c 74 do de 19 de Setem
bro do dito anno, n.0 2647, ai nua não revogada, Hei por bem 
Decreta r o sego i o te : · 

Art. 1. 0 As matarias cxigitlas pelos arts. 5. 0 do Dec.reto ele 14 
de Março de 1860 n .0 251!9, c 74 do de 19 de Setembro do mes
mo a11no n .0 2617 para a adm issão e promoção dos empregos do 
'i'hcsouro , 'fbcsoura rias de Fazenda, Alfandcgas c HcccLcdorias, 
serão divididas por dons concursos ]Jela seguinte fónna: 

§ 1.0 Versará o primeiro concurso sobre as scgui!Jlcs rnatcrias: 
leitura, ana lysc grammatical c orthographia,- aritbmct ica e suas ap
plicaçocs ao comme1'cio, r.om especialidade á rcduccüo de moedas, 
pesos c medidas, calcu lo de desconto, juros simples c compostos, 
Lhcoria de cambios c suas appl icaçücs. 

Si 2.° Farão objccto do exame no segundo as seguintes: thcoria 
da escripturaçuo mercanti l por par tidas simples c dobradas, c suas 
appl icaçõcs ao commercio c áo Thcsouro; traducção correcta das 
linguas inglcza c franceza, ou pelo menos da ultima; princípios 
gcracs de geographia e historia do Brasi l, algcbra até cquaçücs uo 
2. o gráo, c pratica do serv iço da Rcpartiçilo, em que o empre
gado cstircr servindo. 

Neste segundo concurso para empregos das Alfaudcgas o exame 
1'Crsará tambem sobre estat ística commercial. 

Art. 2.0 Os actuacs 4. 0 ' Escripturarios do Thesom·o c os empre
gados da classe correspondente dus Tl.lcso urari as c oubras Ucpar
Liçücs de Fazenda podem ser promovidos aos lugares immcu iata
mcntc superiores, sem depenrlcncia de noyo coucurso (art. 18 da 
Lei de 9 de Setembro de 1862 n. 0 1177 ). 

Art. 3. 0 Os emprega tios· das Uepartiçües de Fazenda, cuj a pro
moção a lugares de 2." eotrancia depende ainda de coUCUI'SO, 
scrüo examinados no scgunuo em todas as matcrias de que não 
tini.Jão dado prova, sendo a approvaçiío ou rep rovaç.üo regulada 
pelos preceitos da Legislucíio vigente. 

O Marquez de Abran tcs,' Conselheiro de Estado, Scuaclo1· do Im
perio, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios Estrangeiros c 
inter ino dos da Fazenda, e Presidente interino do Tribunal elo Tbc
som·o Nacional , ass im tenha entendido c o faça ex.ccu tar. Jl>a lacio 
elo Rio de Janeiro em 1'inte sete ele Junbo de mi l oiLoccnto·s ses
senta c Lrcs, quatl ragesimo segundo da lndcpcndcucia c do Imperio. 

Com a Uu brica uc Sua .Mugestudc o Imperador. 

MarqH c;r ele Abmntes . 
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. ~(!ereto n.o ~8!!3 •le 29 tle Setembro de UHlO. 

Suspettdc a cxccu.cáo áo TtatadCJ de Comntercio c Navegacâo cele· 
brado entre o ·urasi! e a RepÍJ.blica Oriental do Uruguay em 4 
de Setembro de 1857, c declara só st~bsistente ent1·e os dot~s pai;res 
o de 12 de Outubro de 1851. 

Nllo tendo sido até <)gera preenchido, por parte do Governo da 
nepnblica Oriental do Uruguay, o accórdo constante das notas te
vcrsaes de 23 de Setembro de 1858, trocadas entre o Meu J.\1inis
t ro e Sect•etario ~c Estado dos Ncgocios Estrangeiros e o Represen
tante da m esnta nepublica nesta Cõt·te, sob cuja fé Ratifiquei e 
Mandei executar o Tratado de Commercio de 4 de Setembro de 1857: 

Hei por bem suspender a execucão do mencionado Trata do, c 
deelarnr subsistente o de 12 de Outubro de 1851, na fórma con
vencionada uas refendas notas reversaes. Considerando, porém, os 
justos interesses do CoqlmQrcio de ambos os pai7.es : 

Hei, outrosim, por bem que esta Minha Resolução só comece a 
ter effcito a datar do 1. 0 de Janeiro proximo futuro Pm diante. 

João Lins Vieira Cansansiio dl! Sinimbú, do Meu Conselho, Mi
nistro e S«retario de Estado dos Ncgoçios Estrangeiros, assim o 
tenha entendido e fuça cumprir, CX(Jedindo os despachos necessa
rios. Palaci{} do Rio de Janeiro, em vinte e nove de Setembro de 
mi l oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndependcucia e do 
lmperio. 

Com a· Rubrica de Sua Magestade o Imperado. 

Joiio Lins l~ieira Cattsantão !fe Sinimb1Í, 

... 

Ao Pl.'csidente 1Ia Pro:vjncia de S. Pc1lro.' 

' :Mi nislerio dos Negocias da, Far.cnda em 15 de Outubro de 18~0. 

Illm. c Exm. Sr.- Communicando·me o Ministerio dos Negocies 
Estrangeit·os, em Aviso de 18 do mcz passado, haver respond ido 
ao offieio de V . Ex. de 30 de Agosto ultimo, ácerea da reclama
cão relati va ao ajuste feito com a Legação Oriental nesta Côrte 
para a navegação de embarcaçõe~ orientaes n.o rio Jagu~rão, que 
a concessão outorgada aos habttantes da Vllla de Art1gas para 
terem duas canôas naquelle rio referia-se tanto ao transporte de 
soccorros espirituaes ou medicos, como a qualquer orltro uso in
noccnte, sujeito a fiscalisação das Autoridades brasileiras.; julgo 
conveniente recommendar de novo a V. Ex. que expeça as provi
dencias necessarias não só para que os Teferidos babituntes possão 
gozar de tal concessão, mas tambem para que no uso della não se 
vá além sob qualquer pretexto de innocencia que deve caracteri
snl·q. 

Deus Guarde a V. Et.- Angelo llloni;r da Sil-va Ferm::.- Sr. 
Presidente da Provinda de s. Pedro. . 
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A1•iso a AJf:uuTega ela Cé'n•te em 2:1 tle Dezembro 
ele 1860. 

Haja V. S. de maúar restituir a Eduardo Pe"Cl1er & C.• a im
portancia dos direitos de exportação que pagl.rão, na exLioctn Mesa 
do Consulado da Côrte, pelo despacho feito no diu 6 de Agosto 
ultimo, de 21180 _snccas de café para Anlucrpia na escuna dina
marque7:a Ernestinc, Yisto <JUC as ditas saccas JJiJO chegárilo cfl'cc~ 
tivamcnlc a ser exportadas, por ter a mesma escuna ido n pique 
no dia immcdi~to, ainda clcnt.ro deste porto, scg\mdo e ollicio da 
referida Hcpartiç~o n.o 4 de 2~ de Setembro do nnno cerrcnLe;. 
ficando aos su pplicantcs lhTe rcqncrncm a Administração da Pro-
vinda do 1.\io de Janeiro a res"ti.tniçuo da 9.unntia con cspondentc 
aos direitos proyinciacs, que tamlJem pag<~ruo pelo despacho em 
<jliCStliO. 

Deus Guarde a V. S .- Angelo Moni;rcla Sil11a Fcn:a;::.-Sr.l.ns-
17ector da Alfaudega da Côrtc. 

J\1·lso aos F.mJn•ez:uoios ela No1·a Casa ela lUoceia- 
cm ~~ ele N o1:emb1'0 ele ~ 860. 

Jliljnl!m Vms. na intelligenoià de lftre ncstia uata orueno a AT
fa ntlega IJUe faça despachar livres dos direitos de consumo 110!; 
termos 1lo seu co n trado, c á Yisl.a das respectivas facLnras que· 
clcvcm alli aprescntnr, as ferragens Yindas da Europa, nos navios
llfil{ord Jleaven c Commcrêe de Pa?'is, para ns obras da noyu 
Casa da Moeda; mas o!Jseno á Vms. que, em 1asos identicos, 
deverúõ especificar as mercadorias impol'ladas, juntando aos re
qucrimcn.tos as competentes facLuras, une só a bem da regulari
dade 1lo serviço, como da estatística da Alfandega. 

,Deus Guarde a Vms.-Auqr.to llfoniz da Sil-va Ferra;::.-Srs. 
Empreznrios da novu Casa da :Moeda, 

l!nsh•neçues sub1•e a · o••ganizaçí\o •la fo1•çn tlos GuaJ•da& 
el:ts Ali'anelcgas. 

1\'lini s t~rio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 2V de 
Noycmbro de JSBO . 

Angelo Moniz da Sih'a Fermz, Presidente do Tribunal do 'I1he
so·lli'O Nuc.i0!1al, em ' 'irtndc dn at'l. 42 do Regula.mcnto de 19 de 
Setembro do corrente anno , .ordena que se observem provisot,i:r
mente as seguintes InsLrucçõcs. · • 

Art. 1. • A nomeação tios Officiaes inferiores das Co mpnnllias ou 
Se c~ úe ~ de _Çompanhins dos .Gu~rdn s1 con1peLc <•O lnspcctol' du A 1-
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lilndcga, sob proposta do respccLivo CommandanLc ~ informação d" 
Guarda-Mór. · 

A; dos inl'cl'iot·es que commandarcm. compete ao Presidente <la 
Provincia sob proposta do respectivo IuspccLor. 

Art. 2. o A escala do serviço compele cxc.lusivamcntc ao respec
tivo Commandantc, ficando inteiramente prohibida a designação de 
Guardas para serviço certo c permanente, salva todavia u disposi
çi!O do at·t. 3tl do Regulamento de 19 du Setembro do ,corrente 
LUHJO. 

_Para este fim o Inspcctgi· da Alfandcga ou o Guarda-Mór em 
Vlftudc das Instrucçües c ordens que rcceb~r marcarlt o numero 
de Officiaes, Olliciaes inferiores e Guardas para o scl'Yico diario, de 
rondas, destacamentos e. outros onlinarios c extraordinal'ios. 

Art. a. 0 Ao Guarda lllór compete velar sobo·e a economia, disci-
plina e moralidade da Companhia elos Guunlas, sua inspecção c 
fiscalisação do seu servi ço, observando-se todavia pelo que diz res
peito ao serviço c policia da Companhia, Secção de Companhia ou 
força dos Guardas a legislação c esLylos militares uo que lhes fol' 
applicavel. 

Art . 4.o Os Guardas, sempre que Livel'em de dirigir quaesquer 
requerimctos ou reclama.çücs o farão p!lr intcrmcdio c com infor
RJaç•Io de seus superiores sob as penas do art. 51 do Uegulamcnto 
de 19 de Setembro do corrente anno. 

Exccptuão-sc o caso de queixa contra qualqutJt' dos superiores 
com .obrigação por~m de os prevenir que tem directamente de apt·e. 
scnta·l-a, declarando o moth·o da mesma queixa. 

At-t. 5. 0 Em cada Co!npanhia, Secção de Companhia ou força. 
dOJ> Guardas, haverão os seguintes livros . 

1. 0 De coutmclos dos Guardas. 
2. o Do registro geral dos Guardas, c seus Officiaes inferiores. 
~.o Das ordens. 
4.o De carga c descarga do armamento equipamr.nto c mais objcc

tos recebidos da Fazenda Publicu, contendo a distribuição feita ~ 
{) existente· ern at'l'ccaclação . . 

5. 0 De registro das relações nominaes dos Guardas e seus OOi
ciaes inferiorrs para o pagamento mensal. 

!i) Uni co. Alem destes livros haverão os que forem precisos paq 
regularidade do serviço c ccon·omia da Companhia, Secção de Com
panhia ou força dos Guardas. 

Angelo 1Jloni:: ela S·i!va Ferra;;. 

Al'ilo a -'lf:uulet:;l 11;1 Cõrte cn~ 4 de Janeiro de t.SOt. 

Pit{liC v~ S. IH\ .intelligencia de que foi indeferido o rcqueriment() 
de 13ei'UUrdo J<Osé Luiz de Sá pedindo restituição da quantia de 
1491!•760 que, como fiador da letra de reexportação aceita por 
l•'rnncisco Dias dos Santos 13ondo, rccolhcn aos cofres dessa Alt'andc
ga, nilo só porque o supplicante, dcixand·o que se vencesse a letra, 
só depois da intimação a pagou, quaurlo aliás podia te1· obtida 
prorogação. do respectil•o prazo, · mas priucipalm~nto porque ~s arts. 
210 e 242 do Uegulameuto de 22 do Junho de 1836, que vtgorava 
ao totnJJO do pa;(umcnto, nilo pcrmittião semelhante restituição.
Ange!o Jl:loui,< ela Sitva· Ferra::.- Sr.Inspcctol' da Alfaucloga d·.t 
Côrte. 
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Tabellas tios ob.~eetos tle :um:uuent.o e co••••came 4111~ 
Guaa•das d~'s Alt'anttcgas, ' 'alot• c tem110 de sua da
J'ação. 

MinisLerio dos Nrcocios da l'azendn . -Rio de Janeiro em 14 de 
Janeiro de 18G1. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente d~ Tribunal do Tl!e
souro Nacional, ordena, em virtude do art . 44 do Hegulamcnto que 
baixou com o Dccrct4l n .• 2647 de l!l de Setembro de 1860, que os. 
objectos de armamcnt.o c corrcame dos Guardas das Alfaudcgns, seu 
valor e tempo de duração scjão rC",;u luúos pelas Tiibellas juutas. 

Angelo Jlfoni.; da S·ilva Fcr·ra;;. 

N. :1. 

TabcHa tias peç:ts de :n•mamcnto e coa•a•eame a que se 
J•ca'crc ~' oJ•dcm tlcsta data. 

'Mosquetão com(ltcto, ou espingarda de ad. 12 .••. 

Pistola éomplela ....••.. . •..•••.•••••..•...• , •.• 

Espnda., •.••.••..•••.•......•.••.•.. • ••••••..•. 

Bandoleira •• . •.•... , ••••••••.•• , ••.••••.•...•. 

Escvv1inha c agulheta com correia .............. .. 

Cinturão com patrona c cana na ..... . .••••.•. . .. 

Cartuxcira de fo lha para canana ........... . .... . 

Cartuxeira de dita para patrona •••••••••.....•.. 

Bainha de espada . ..........•..•........•.•••.•. 

Porte para pistola . . ... . ......• .. •••..... , ...... . 

Estojo completo para mosquetão ••.••.•........ •. 

Nota. 

1 

1 

1 

1 

::, 
" "' . "o 
t:nl~ 
o'-'' 
~;;i 
< . 

'12 

lO 

lO 

8 

6 

8 

8 

8 

8 . _. 

8 

12 

Quando se use de etipi11garda completa, terá Lambem mal'tcliubo} 
~acatrapos, guurda-fecbos e bainha de baioneta. 

1\io de JUDCÍI'O em 11 de Janeiro de 1861. 

A:ngcto J1ioni; de~ Sitva Ferraz. 
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N .. 2. 

Tabella tios Jll'eços tlo at•mamento e cot•t•eaule a que 
se refere a ol'(lent tlesta data. 

CLASSIFICAÇAO. 

~ 
Mosq uctiio, ou ..... .• . ...•..... ...... · .. 
Espingarda de ad . 12 .••.•••..•••• .. •. •. • 
Sabre do mosquetão .............. . .... .. 
Vareta du mesmo ............•.... .. .. .. 
Baioneta de ad. 12 . . .... ....... . .. ... .. . 
VareM de ad. 12 .......... . . .... . ..... . 

( 

Pistola . ... • .. ... . ... ....... . . .... 
Vareta da dita .. . •...• ..•. .•... ...••. .•. 
Espada rurta. .. ... . . . . . . . . ..... ......• 
Acccssonos OLl estojo para o mosquetão .. 
1\lart.clliuho .. ... . . .... .....•....•.. .... . 
Saca trapos .. .. ................... ... .. . . 

Cinturão com chupa . . ...... .... ....... . 
Cana na com ca rtu~ ci ra de folha .. . . •.••. 
Patrona com d.ila de dita ... ............ . 
llandoleira para o mosquetão . . ....•..... 
Dita para espingarda ...•...•..•.... ... . . 
Bainha do sab1·e com ponteira c bocal .... 
Dita da baion eta com dita, dita .. . ...•.. 
Escovinha e a~rnlheta ... . ............... . 
Corroia envernisada para a dita ...... . .. . 
Porta-pistola .• ••.••.• .. . ..•...• .. . .... : 
Bainha de espingarda curta com ponteira 

e bocal •........ . .. ... ..... . . . .. ... . 
Gua1·da fecho . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • .•.•.. 

Rio de Janeiro em 11 de Janeiro de 1861. 

oi 
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1 
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1 
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108000 
9Sooo 
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3S5oo 
18420 
8600 
l14ú0 

28700 
11800 

28500 
8800 
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i!S&OO 
18200 
111000 

H240 
1fl0 00 

311000 
fl50 0 

Angelo il'Ioni;; da Sil·va Ferra::. 
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Aviso a AlfaJUlega •la Cõt•te em •IS •le Janeil•o •lc iSG·I. 

Communico a V. S. para seu conhecimento que por Carta Im
perial de 15 do corrente mcz fui concedido a Antonio Francisco 
liuimanies Piubciro o alfnndcg1mento .do seu prcdio da ma da Sandc 
n. 22G sob a dcnomiuaç;io de- Trapiche do Pinheiro - n fim de 
receber ncllc todos os gencros mencionados na tabclla n.0 7 do uoro 
Regulamento, contras que não scjilo inflammavcis. Deus Guarde a Vm. 
-Angelo 11/onü llit Sil L'Ct l •'erra;.- Sr. luspector da Alfaudcga do 
Ilio de J ancit·o. 

Aviso a /\lftm(~g·a •htCõl'te em 23 de Fcvcl'ch·o <lc -184H. 

1\Iande V. S. dcspachaf livre de direitos uma caixa com a ma1·ca 
F. A ll, contendo varias pertences de dous carros, vinda de nrontc
vHiéo no navio Ennelincla, c dirigida a Fmncisco Allolpho de War
nhagcm, conforme este o l'cquercu, visto serem objectns que fazem 
parte, ou são, quando muito, solH·csalcntes dos CUlTOS já dcspnchndos 
c usados .-Deus Gum·dc 11 V. S.- Angelo Jllon·iz da S·i!Da l •'erra::. 
-Sr. Cousr.lhciro fnspcctor da Alfaudcga do llio de Jancit·o. 

Orrlent á 'fhcsoln'a~itL rle Pet•tt:\mbuco em '' de lllat·ço 
tlc i86'1. 

José Maria da Silva Paranhos, etc., declara ao Sr. Inspcctor da Thc
soul·aria de Fazenda de Pernambuco, em I'CS(JOSta ao seu ofiicio 11.0 

17 rle 25 de .Tanci1·o ultimo, que nos termos do paragrapho unico 
do art. 3'; do Regulamento de ~9 de Setembro de 1860 o Adminis
trador das capatazias da cxtincta ~lesa do Consulado, 3oao Alvares 
do Quintal, deve S(\1' considerado como addido á Alfandega da mesma 
j>rorincia.-José_jJ1aria ela Situa l'aranllos 

Portaria á A.lfantlcga <lt\ Cõrte em t.S tle IUaN;o •le t.SG·I, 

Em coufonnidade do Aviso do lllinisterio dos Estmngciros de 13 
do corrente, haja o Sr. Inspectot· da .Aifandeg;A/ da C()t·tc de dat· 
as neccssarias ordens para q11e sejfio dcspachad'os livre de direitos a 
hagnpem c mais oujectos de nso c serviço da vi uva do eucitrregado 
de NcgQcios do Imp<Jl'io ultinuuncutc fallccido n;t IJelgica, D, Mttritl 
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Amalia de Azamlmja Canalha, que dcYc regressar á csla Côrte no 
' 'apor frnncez Navan·e, bem como os demais objeclos pertencentes 
ao espolio de seu fallecido marido, que forão por clla expedid·os ·de 

Antuerpia no navio diuamurqucz Stt,:;ana. - J osJ J11aria da Silra 
Pwranhos. 

l 1oJ•ta••ia á A.lfanelcga cla CôJ•tc em f~ ele .1\b•·il de f SGf . 

O Sr. Inspcctor interino da Alf~udeg~ da Côrtc fique na inlelli 
gencia de que d'ora em diante quando trausmiltir as pautas sema
uacs dos preços dos gencros, deve informar quucs forilo os IJUe du
tantc a semana soll'rêrno alteração pura mais ou para lllcnos.
José Afm·ia ela Sil va Parauhos . 

OJ•clem á A.lfauelega ele Albuquerque em ~O ele Julho de 
tSGf. 

José 1\f:,ria da Si h a Paranbos, etc., declara no Sr. lnspector nomeado 
para n Alfandcga de Alhuqucrquc, em resposf.a á sua represcntaçlto· 
de 9 do corrent~, que encerre a cscripturação dos livros da mesma 
Alfandcga quando entr<•r no exercício da inspectoria, deYendo porém 
continuai-a nos mesmos li nos, c só mente usa•· dos no' os, que conduz 
comsigo para servirem no futuro cxc1·cicio, no caso de nüo ser pos
sível 11ara o regular desempenho do serviço continuar a mesma es
c.ripturaçilo nos que actunlmeotc sen>em naquella Alfaudcga. -José 
lllada da Sil'!Ja Pam!thos. 

A'·iso no Moi•clomo ela Casa lmpm•ial em 3 de Agosto 
ele tStlf . 

Illm. c Exm. Sr.-Comllluuico a V. Ex., em resposta no seu of
ficio de 2 do corrente, <JUC nesta data expeço ordem ao lnsp ~ctor 
interino da Alfauclcga da Côrte, a fim de que scjiío dcsl?achados hncs 
de direitos, conforme V. Ex. requisita, os objcctos vmd·os do Hane 
no navio Chm·!es Dupin, Jlara as obras do palacio da Boa-Visla.
Deus Guarde a V. Ex .-José .Hal'ia da Si~vaParanhos.-Sr . Con
selheiro Paulo Dar!Joza da Silva. 
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Pot•taria á Alfandega ela Cõrte em f4 de Ou· 
tnb1•o de f S6t, 

[m conformidade do Aviso do Ministcrio de Estrangeiros de 12 
do corrente, permitta o Sr. lnspector interino da Airuudegn da 
Côrtc que sejào despachados livres de direitos, sem sc1cm abertos, 
trcs volumes vindos de Ncw-York pela escuna Yapor coutcndo a 
bagagem do Sr. Jam cs Watson Wcb, que acaba uc chegar á esta 
Côrte, c vem ncllu residi r na qualidade de Enviado E•Lruordinario 
c Ministro Plcnipotcnciario dos-Estudos Unidos da America.-Jos~ 
li! ar ia ela Sit11a Paranhos. 

Aviso á Alfantlega ela Cô1•tc em Zl) de Outubro ele f80f. 

Declaro á V. S., em resposta ao seu officio n.• i70 de 23 de Abril 
ull.imo, que á ' 'ista da disposição do art. 105 paragrapho u nico do 
Regulamento das Alfand•·gas, os vencimentos do Guarda QllC na qua
lida•le de Escrivno fór nomeado pum serv11· no 1:nte1· Vigitant.e devem 
ser regulados pelos que se abonãn ua marinha de guerra á praças 
da mesma denominação; c como huja tres classes de escrivães na 
armada, considerando a nnLnreza do serviço que presta o dito guarda, 
e os vencimentos que percebia antes do Hcgulamcnto de l!J de Se
tembro do anno passado, resolvi fixar-lhe os de escnvão de 1.• classe 
emborcado em traUSI>Ot·te.-Jnsé 1l1aria da SiilllaParanhos. -Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandegada Corte. 

Aviso á Alfandega. da. Côrte em 8 de Fevet•eirG de i88Z. 

·Declaro á V. S. para o devido conhecimento que ao Fiel extrn
numcrario do t rapiche da Ordem, José Francisco de Andrade, devem 
ser abonados os mesmos vencimentos que competem aos Fieis eiTec
tivos.-Deus Guarde a V. S. -José Jlfairia da Silva Paranlws.-Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfundega da Côrte. 

Aviso ao lllinisterio da. ltlarinha em t4 de Feve. 
reh·o de t 86~. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex. de dar instrucçlles no Commandnnte 
da Flotilha que va~ estacionar .no Alto. Uruguay, rogo-lbc que a bem 
~os interesses da l'azenda NaciOnal, d1gne-se em suas ordens ter em 
vista as segnintes observações, que por parte deste Minis terio são tm:n
bem feitas ao Inspector dll Alfandcga estabelecida na Uruguayana. 

A forca naval estacionada no Alto Uruguay deve prestar toda a 
coadjuvação c1uc estPja ao seu alrance ao lnspector da Alfandegil da 
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Urugunyana, a fim de reprimir o contrabando que por toda aquclla 
frouteir·a, des!le o Quarabym até S. Borja, se tem feito impunemente, 
c com a maior audacia. · 

A Inspectol'ia da dita Alfaudega nilo poupnrú os snus Empregados, 
Guar·das, e Vigias no seniço da polida fluvia l ; mas sentiu insulli
cientcs os recur·sos de que póde dispor para manter regularmente 
a fi,calisação em todo o ancoradouro, c no extenso littora l que se 
comprehendc entre aquclles dous pontos, necessitará infallivelmente 
da constante acçao e vigilaucia da força da marinha de guerra . 

O Commnndante desta força, de accordo com o Chefe daquella Re
par·ti\·ilo fisca l, dcvcr·á estabe lecer especial e mui rigorosa vigi laucia 
em frente a Restaurnçilo, districto de Corrientes, bem como em 
outros pontos, de onde partuo, ou para onde se dil'ijão frequente· 
mente os contrabandistas. 

lõ:mborn as autoridades de Corricntes e do Estado Oriental favore
çfio esse commercio illicito, c o tornem por isto mais afouto e ter
r il'el, cODYém, não obstante, empregar esforços para angariar a boa 
vontade e sympathius, se é possível, dos povos dos ter·ritorios vizi. 
nhos. A rep1·essão dos crimiuosos de uma e outra mar·gern do rio, 
podendo toruar-sc mais activn e eficaz com a presença e auXilio da 
Esta t ão naval, seró. um ineeutivo para aquclle des!'javel accordo. 

Em todo o caso cumpre a ambos os Agentes do Governo Imperial, 
o Commaudaute da força na1·a1, c o lnspector da Alfandega, bem 
como aos Administradores das Mesas de Rendas de ltaqui e S. Borja 
estudar e indicar as providencias que pareção inrlispeosaveis e de
pendão de accordo entre o mesmo Governo e os dos Estados vizinhos. 
Taes communicacões, quando feitas pelo Commondantc da Floti lha, 
devem vir dil'igidas directamente ao l\iinisterio da Fazenda, a fim de 
que sejao attcndidas sem demora. 

São estns em gcr;tl as recommeudaçücs que me parece conveniente 
f;rzcr ao Commandunte da força que vai estacionar no Alto Ur·ugua)'; 
mus V. Ex. em seu i Il ustrado juizo apreciará se outras deverá ad
diciona •·, para que o dito Comrnandaute se compenetre da necessi
dade que tem de mauter a maior harmonia em suas relaçOes com 
o Jnspcctor da Alfaudega e seus Empregados, a fim de que dos es
forços colligados de todos elles possão colher-se os bons resultados, 
que se csperilo das medidas ora tornadas pelo Govcroo Imperial no 
intuito de plautar nas Repurlições Ficaes duquellc lado da fronteim 
a rnora lid<1de e o respeito ás leis.- Deus Guarde a V. Ex. - Jose 
l'tlaria ela Silva Paranhos.-Sr. Joaquim José lguucio. 

01·dcm á Thesouraria de S. Pecl1•o em t 4 tle Feve• 
~·ch·o de t86Z. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacioual, ordena ao Sr. Iuspector da Tbesouraria de l' azcnda da Pro
víncia de S. Pedro que faça cumprir pela Alfandegada Uruguayana 
e Mesas de ReDdas de S. Borja e Haqui, na parte que lhes tocar, 
as recommeudaçoes que no Aviso junto por cópia, dirigido ao Mi
n isterio da Marinha, vão se r feitas ao €ommaudautc da força naval 
que está u partir para estacionar uo Alto Uruguay, a fim d~ proteger 
a acção das Autoridades Brasileiras nesse lado da fronterm.- Jos é 
Jlla1·ie~ c!Ct Silva Pa1'anllos. 

12 



Jl..,íso á Alf:uul'ega tl-d. Ccit•te em 27 tle s ·ctem'liru 
tle t862. 

Tendo em. vísta a r'elll"CSenração que ao Thcsouro di"rigíri!o· variOS' 
1,"• Escripturari-os dessa re·partiÇão . relatiramenfe a sulístitui~ão dolt 
é hefes de Secçao impedides, c as i:n(ormacúes df>ssa iuspectoria sobre
a ma teria, declaro a V. S., para a dcvi~a intelfigencia c cxecu~ii'o~ 
(J.ue p6de á mesma fnsJ)ecíoria escollicr o substitoto <.lo Chefe de Scrçà@ 
impedido em qualquer classe dos Emptcgadtls da Alfandega, oonl 
tanto porém que seja o mais antigo della. Deús Guarde a V. S.
'i'iscoude de Aibuquerque.-Sr. Gousellieit·o lnspector da Alfandega 
da Côrte • 

.,t'(>iso á Afl"audcga da· c ·uríc em :H de Janeit•o tfc t 863'. 

Declaro 11 V, S., em rm;posta ao seu ornei!~' de 27 deste mez ,. 
tJUe, Se findo O prazo legal n/io fOr ~al.isfcito O pag:uncnto das
lnultliS impus~as ao cap1tno do brigue ituliauo l'elit VaisscmL ntJ' 
processo de apprcltensno d"s generos q,ue rllc~lier:í a bordo sem· 
despacho, póde V. S. mandar annunciar· e reali:Lar, como prescreve 
o Regulamento de t9 de Setembro de t.S60, a venda do dito brigue, p:lra 
o fim de ser indemnisnda a Fazenda: Publica da importnuoia da& 
multas a que está bypothc<·ada aquella embarcaçllo. 

Deus Guarde a V. S. - Y·isconde-de Albuquerque .·- Sr. 8onsclhcir.9 
1nspector rla Alfandega da. Cõrtc . 

P"or(~u·ia á Alfaitdega da éôrtc em o· de lttat·ço tle t883a 

Havendo o Consulado da Jtalia nesta Cõrte recorrido pm:a O' 
Conselho de Estado da dccisllo do Tribunal do Thesouro relativa á 
qu-estão do brigue i~allano Pdit Vaissifmt, liaía' o SI". Inspnctor interino 
tla Alfandega da Cõrte de aguardar' sobre' a mesma qucstllo a decisllo-
1inal, mandando, enbrctanto, entregar, nos termos do Decreto D.0 &~2' 
de 3 de Dezembro de 1347, o dito brigue úquclle Consulado, para que O' 
t:enha sob sua guarda ·e responsabilida-de a·té n decisão final, conforme 
requisita o Miuisterio de EstraugeiTos em Aviso d·e 5 do· cor-rente,. fi
~ando · na· intelligencia de que ncll'lntma responsabilidade cabe ao 
Governo•pelbs despezns-que occasi·ona1· a demora, bem Gomo quaesquer 
sinisCros que por forca maior possa o brigue solfrer durauw esse tempo. 
- 'Visconde de .ilbuqucrqnc. 



l'"ert:U'ia :í. ,ur:uulega leia Côa•te em 12 ele Março ele t 86 3,. 

O So·. Tnsp~ctor interino da Alfan<legn da COrte haja ile ·àar ·as ·pre
ci>ns ordens para que se.jã-o r~cbidos na mesma Alfandega, .a 'fim ·<'!·c 
serem arrematados em hasta publica, c, deduzidos os competentes 
.direitos, ~cvado ·o respecliVil ·pi'Odacto liquid{) ú r!'ccita •cxtraordiuaria, 
t9 córtes de seda JHira vestidos, 4 proas de seda, ~chales de e<~chem ira , 
3 dit as de .r-enda e-i! ti .pares ·de 'botinas <le .peJ.Iica, que farão adjudicados 
:á Fazenda por sentença do Poder Julliciario no proc~sso <de ·cunto·a
hando inst:mrado contra Roberto l.eon, pilot-o da ga ler-a frnnceza 
F1·ance et Clvil·i, confllrme consta do officio do .Juizo Municipal da 
:2. • .vao:a da Ci\rtc de 'l do COJ.TCrile. - JI-Jm·que.= de A.brantes.. 

A..viso li Alfa.mlega ela Curle edl 26 ele J11nho de 18'63. 

De conforlll'Ídade com ·o A\·iso do Minlst.crio ela J'Usli\11 ue 13 d11 
·corrente haja V. S. de ·considerar sem ell"(•ito ·o num Av1so u.0 129 
de Hl de Maio ultimo, mandando despachar livre de di'feitos Ulllll 
c aixa ~· inda ne ua.vio Reine du Monde com a marc~ ll. L. & C. u .0 a93, 
co otendo .fl5"4 varas de brim branco .de linho mandado ·'>'ir da lEurQJlll 
para farrlanwnto das ,praças do oorpo po1i cial da {;õrte, visto como "tacs 
brios forão recusados !lclO respec tivo Cnmmand.1nte, .por não se 
.achat·em conformes eom a amostra em ,-;Js ta d:a •qual >-e contt:artoo; ne 
ocaso porem de já ter sido cumprid·o ·o meu citado A1•iso, .baju V. S. d!l 
~~1zer aoTecadar os respectivos d'!·eitos dos importadores do dito brim~ 

Deus Guarde a V. S. - J'Jarqtte~ de A.bmntes. - Sr. Coosclhci t:o 
l[ nspootor .da i.\lfaodega /!a C!'n:tc.. 

Decreto n.0 3 ·11'>0 ele ·l ·I tle Setelllbl'o de 18G3. 

iF·i.ta a inte!Ugmcia clo .cwt. I M Si 1." do Regnlmnento de Hl àc Setemlwo 
de ! SGO, a ·1·espe'Íto dr:Js vencimentos dos Emp1·cgados dn.s Alj'r~o~o.
c!NJaS ({l!C (m·em ·chamaclos ,parà ~cum .exercido no 1'hcsour-o .e 
Tliesottm rias de Fa.=enda. 

Usamlo1la autorisação con'ferida pelo m·t. ~G da Lei o .'O 514 de 28 de 
'Outubro de lSi~ , Hei por bem Decretar o seguiulc : 

J\rt. 1.0 A disposição do S) 1.o do art . IH do llegulamcnto n.o 2617 
rle 19 de Set,cm bro de 1860 niio tCorr.po,chc.nrJc os .ErnJJ~·egados -das .A I
~·andcgas , que ro~em c·hamados para tncm exe1~icio co. Thesou•ro. c 
~·hcso urarias de Fazeuda, quau<.lo o bem <.lo scn•tço pubhco o exogn·. 

Art .. 2.o Os Empre-gados de -qne trata o artigo antecc(lcute continua
T-Íiií .a perceber., a·lélll do ordeuado, a graLific~(ãO dos respcclil'os t•m~ 
~n·g:os, !icnudo assino altc.t·arJo o art. lO.'o ti o -cotad o Ht•gulalllC~ll•l) , 

, 
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O Marqncz ele Abranlcs, Conselheiro de Eslnrlo, Senador do Trnperio, 
Ministro e .Secretario rlc Estudo dos Nel!ocios Estrangeiros e interino 
dos da Fazenda, e Presidente interino do Tril.lunal do Thcsouro Na
cioual, assim o tt>nha entend ido, e o faça executar. Pnlacio do Rio de 
Jauei~o em onze de Setembro de mil oito·ccntos sessenta e trcs, 
quaJragcsimo segundo da Indepcodencia e do Impcl'io. 

Com a Rubrica de Sua J\Iagcstadc o Imperador. 

Mm·quc::; de Abrantes . 

<:. Aviso á Alfandcga 1la Cô1•tc em 15 de SctcmbJ•o tlc 1863. 

Em deferimento ao requerimento rios mcsLres c marinheiros das 
ban·as de vigia dessa Hcpartir;ilo, que foi rcmcttido ao Thesouro com 
o officio de 16 de Abril ultimo n. 0 890, autoriso a V. S., em conformi
dade do disposto no paragrapho unico do art. 105 do Rrgulamento das 
.Alfandegas, para applicar áquclles Empregados as disposições das ta bel
las de marinha de guerra relativamente aos vencimentos nellas estnbc
lccidos para os mestres, patrOPs e marinheiros, além da ração de por11o, 
lJUC lhes poderú ser paga em dinheiro, na razão de 400 rs. rliarios. 

Deus Guarde a V. S . -ilfnrque.z de Abmntes.-Sr. Conselheiro 
Jnspcctor da Alfaodega da Córte. 

Instl'lleções JDlldificanllo os a1•ts. 4t:iS c 628 1lo Rcgula
Jnento. 

C!RCUI,AR N. 0 ·51 , 

l\Iinisterio dos Negocias da Fa:wnda.- Rio de Janeiro em 10 de 
Novembro de 1863. 

O Mnrquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal do Thr
somo Nacional, remctte ncs Sr~. Inspertores das Thcsourarias de 
Fazenda, para a devida iutclligcncia c e~ecucão, ns instrucçües desta 
data constantes do exemp lar incluso, modificando os arts. 458 c 6~ 8 
rio Regularrleuto de 19 de Setembro de 18GU, em favor do commercio 
nacional. 

ii'Ia?·que;; de A lirantes. 

l\Iini•tcrio dos Negocias da Fazenda. - Rio de Janeiro em 10 de· 
Novembro de 1863. 

Sendo neccssaria alguma rlispnsição provisoria que modifique os 
arts. 458 e 62R do Regulamento das Alfandcgas, em favor do com
mcrc.io nacional, tenho resolvido o seguinte: 



1.0 Os gcnrro> nacionacs isentos de expediente, naYegados por 
cabotag1·m, tendo a cm!Jarcar,ão duelo entr~da regular, poderão ser 
dcsca n·rgados on de. coo l'icr ft pa r te, sa lva a disposiçllo do art. 720 
elo Bcgulamr nto, mcd inntc bilhet e ou guia cxtrahicla de li vro de ta· 
!fio, assignaua pelo lnspector da Alfa ndrga ou qncm suas vezes fizer, 
e visaua pPlo litwnla-mór ou quem suas vezes fizer. 

2.• A conferencia crá feita pelos Fiscaes dos armazcns c trapiches 
alfandegados, ou pelos empregados ou guard~s designados pelo los
pretor. 

~-· Os ditos Fiscars , empregados ou guanlas, fe ir a a conferencia, 
lan1;a rúü a r !'specti va n ota no verso do bilh ete ou gui u, o os ou
t regarúo na All'audcga para os ulteriores etl'c itos legues . 

4. 0 Estas disposições ficão extensivas á descarga c eonfe~·encia dos 
gcneros naciouacs sujeitos a expediente. 

Si O pagamento do imposto sea·á realizado mediante o competente 
despacho, antes da exprdiçüo do hilhete ou guia. 

!'> . • O lnspcctor da Alfanrlcga podt·a·fl mandnr proceder a quaesqucr 
exames por empregados de sua eseo lhu, c mesmo ell'ccLuar a dcs· 
ca rga c confe renc ia dos genc ros nacion aes, sujeitos a exped iente, na 
fórma Of·d ina r in pr~scripta nos ar ts. 4 ~8 c 6~8 do Rrgulamrnto, 
quando assim o julgar conven iente aos interesses da !lscalisação por 
suspeita rle fraude, incxaclidào da nota ou outro motivo justo. 

Jlla1'q1w:: de Abra:n!es 

Portaria a Alfandega tla Cõrte em. 2.Jo de Fevereiro de 
t.86-'l. 

Foi presen te ao Ta•ihunal do Thesouro o rcr.urso qn c •a ln snectori a 
da All'andega da CO r te iuterpoz da propria decisão, pela qun l ju lgou 
CJUC tulo eslavllo sujeitos ás multas do a r t. b53 do Regulamento das 
All'andcgas, c art. 26 do Decreto de 31 de Dc?.embro de 1Sil3, ns 
difl'rronças encontradas na nota para despacho, apre cotada por .John 
l\roorc & Comp.•, onde forão trocadas as quantidades de duas ad
dit:çtJcs d iiTcrcntes; e o Tr ibu n al, tomando cunbccimcnto do referido 
r ecu rso, reso lveu dar-lhe prov im ento, . cons iu c•·a ndo: 

1 _o Que as trocas das qnanLidadrs li as rllHIS add irçoes rccahio em 
mercMlorias que, se bouvessem de pagar os ui rcitos segundo tars 
c!cclnra~ões, importaria um cousiueravcl prcjni1.0 para a parte, o que 
revela que na transpo ição não houve má fó, ou iotcução de fraude, 
c Dpenas manifesto engano. 

2•. Que pcrmittiodo o art. 45do citado Dccrrto de 31 de Dezembro 
qne possa a pnrte denunciar-se nos casos de fraude, para oüo sca· 
passíve l da nltll tn pelas di iTcrenças, nilo hn razno r•n ra que o seja 
<1nan rl o fo r manifes to o en:.rano fJIIC produz essas cliO'crrnças. 

3. 0 Qnr, senrlo regra gera l udoptacla nos nossos Rcgul <l".ICntos que 
os direitos das mercadorias que se despachão scjão pagos conformo! 
a verificação correspondente, e não segundo as declarações das partes, 
cumpre que srjno relc\'adas as incxactidües que nas mesmas drcla
raçües se possuo cncuntra r para evita r conte;taçü~s prcj nc!iciaes em 
objecto de com mcrcio; sa h ·o porém o caso de f•·a udc ou occultaçiio 
do losa de mca·cudo l'i us pam subtmhil-as a dire itos, porque en tão suo 
bem applicac!as as multas. 

O qne conunuoico ao Sr. Tnspectnr interino da mesma Alfan· 
rlcga p:ara sua iotelligencia e devidos c !feitos. -José Pedro Dias ele 
Car~alho. 
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l1 twt:u•ia a Atrantlega da Clh1e em 2G de F,~~·m•eil•o .te 
1801. 

Foi :>rescnte ao Trihunal do Thcsonro o recnrso de .!ames Petril , 
(;:tpit.ao da barca inglcza Elisabeth, da dccisno da Jnspectot·ia da Al
fnndega da C.órte, julgando procedente a apprchcnsno de varias 
mercadorias que não tinhão sido declaradas no manifesto, e uem 
na li sta dos so brcsa lcntcs, c de 24 caixas de brandy ou cognac, ct
ccdcntcs á~ que tinhilo sido declaradas na rcfcl'ida lista. 

E o mesmo Tribunitl: 
Consitlcdundo, quuuto á apprehensão das mercadorms, que os ob

jcctos novos apprchcndidos cons istem em mercadorias, e que tl!t-se 
o facto de falta de declaracão do capitão no manifesto c na lista 
dos sobrcsalentes, sendo ini proccdcntc a allegação do recorrente a 
respeito rio destino das ditus mercadorias; 

E, quanto ás 24 caixas com brandy ou cognac, que forão repu
tadas accrescimo: 

Considerando que do processo npcnns resulta a prcsumpção re
mota de que, (JOI' meio da declat·nçfio nos despachos de consumo 
dos sobrcsalcnles de uma quantidade de galues aproximada á de
claração da mesma medida na lista dos sobresalentes, tendo-se \'eri
fic.Hio ser aquella muito menor do que o uccusado na nnta, se 
pretendia resalvar a todo o tempo a impot·tação clandestina das 
ditas 24 caixus ; que estas, portanto, não constttuem realmente um 
accrescimo, porquanto o seu conteúdo em ga lües , com o verificado 
n os despachos , não chega mesmo á quantidade de galues indi
cada na li sta dos sobrcsalentes. 

Resolveu o mesmo Tribunal nega r provimento ao recurso quanto 
á apprehensão das mercadorias , e dal-o quanto á multa de áSOOO 
por volume imposta pela dill'erença pan1 mais do munifcst.ado 11as 
24 caixas de brandy ou cognac, de,·endo restituir ao capitão James 
Pctril a impol'tuncia da mesma multa . . 

O . ue communico no Sr. lnspector interino da Alfundcga da Cõrtc 
para . ~na intclligencia c devida cxccuc;l o. -José Pedao Dias de 
Ca rva/./to. • 

Poa·t:uia a Alftuulega •l:t (;ih•te em o f.o tle Abril de 
t861. 

Inteirado do que ao Thesonro communicon a lnspectoria da Al
fanrlegn ria CO rte em seu o meio de t 3 de Novembro do anuo pas
sado n a 1b8, em que dá conta do (Jroced irnento que tel'e a res
)J Cit.o de 5.000 arrobas de came secca, consignarias a Costa Pereira 
.Paiva & Comp. ", c ex traviadas aos direitos, 11s quacs não tendo sido 
sa tisfeitos no dcvitlo tempo, o fot·ão de.pois por intimação da Alfan
dP.~a. decl'aro no Sr. Inspector iutcrino da mesma Alfandega que. 
sendo o fucto de contrabaudo, dcYi ;lo scmelhautcs direitos, em tal 
c:• ~o, sP.r cuhrarl os co m juros, não só o rdinarios, mas os composto~, 
lhl.' trl'lltrJS el o arl. ~6 du Corlign Criminal ; c poi s CllnJ(HC r1u e 
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4eji!o at(uellcs ncgociautcs intimados para que eutrcm imuw<liaia
mcntc com os mencionados juros, sol> peuá de proceder-se exccnth<~
Jllente. 

E vistas as informações que forão presentes ao Thesouro sobre 
a parte criminosa q•1e teve o Omdal de Descarga João José de 
Fat'ia nu tentativa de extravio dos referidos direitos da fazenda , 
tenho resolvido que seja elle demittido do referido emprego. 

O que comrnunico ao Sr. lnspP.ctor interino da referida Alfan
drga para sua intelligcnciu c dcyidos ell'citos. - Jo~·.J Pedro Dic~s 
de CarvaUto. 

Ordeart :\ Tlaesom•aria •le S. l'cda·o em ·I :i •le 1\bl'il de ·1864, 

A' Thesouraria de S. Pedro , declarando 1 em vista do ollkio ri;J 
Alfuudl'ga da cidade do Rio Grundc, á que acompanhou o da meS'Il'la 
Thesouraria de 17 de Fevereiro ultimo, sob 11. 0 a3, consultando st: 
é permittido conceder despacho de reexportn•jão ás mercadorias es
trangeiras; que para Porto Alegre so destinarem, á vista da dis
posiçno do art. 621 do Hcgulumento de 19 de Setembro de 1860 , 
ou se deve negai-o , á vista da ordem n.• 95 de 12 de Junho de 
1863 que mandou considerar revogados os arts. 18 c 19 do Decreto 
n.• 2486 de 29 de Setembro de 1859 1 na parte relativa aos despat:l1os 
de rcexportacão na Alfaudega de Uroguayanna e nas l\lcsas de Rendas 
subordinadas ás Alfandcgas:- que foi a(lprovada a decisão que ares
jjcctiva Juuta dl'n á mencionada consulta , autorisando a Alfandega do 
Hio Grande a conceder taes despachus, Yistu ter cllu bem oom llt'e
hendido o espírito do Hegu lamcuto dus Alfandcgas, c a rel'erida ordem 
de 12 de Junho . Outrosim c!cclnra-sc, para que faça constar a Al
fandega da cidade do Rio Grande, que, tendo-se creado no porto 
desta cidade o entreposto, nellc podem ser despachadas as mercadorias 
que forem com destiuo a Alfandega de Porto Alegre para oude po
derno ser recxpol'tauas ua conformidade do art. 3.• do Occrclu n. • 
3217 de 31 de Dezembro de !863, guardando as formulidades prcs
criptas no mesmo Decreto.- José Pudro lJ'ic!s de Carvctlho. 

A' (,amara dos Dt'putaílos em t. 9 tlc ltlalo de I 8 6 4. 

llhn. e Exm. Sr.- Rcmetto a V. Ex. o olfício, por copia , no qual 
o Cousul geral do lmperio em Hamburgo faz àlgumas obscn-açües 
sobre a legislação que rege o traspasso de navios estrangeiros a pro
prietarios brasilc!.ros , c igualmente a copia do pare~cr c rcso!u<;ilo 
de Consul ta da ::>ecçilo de Fazenda do Conselho de l~stado de 10 de 
Janeiro de 1855 sobre u vendu do navio inglcz Crescent, a 11m de 
que V. Ex. se digne levai-os ao conhecimento lia Cama~a do; Srs . 
Deputados para resolver como entender em sua sabcdona. 

Deus Guarde a V . Ex. -Jusé !'edro Diu· de Cn r vaUw . -Sr.l. 
Set:rctario da Camara dus Deputados . 
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Reso~ttçá? e Consulta a qtte se ?'c{ere o A viso. 

Senhor.- Mandou Vossa l\lagestade Imperial, com o Aviso dares
pectiva Secretaria de 31 de Outubro do anno findo á Secção de fa· 
zen da do Conselho de Estado o o!ll; io do Administrador da Mesa do 
Consulado da Curte, c mais p:tpds a elle annexos, relaLivos á l'enda 
do navio inglez Crcscent, para que a mesma Sccçilo consulte soht·e 
se são devidos direitos po r essa veutla, e, no caso afirmativo, de que 
va lot· devem ellcs sr·r. 

O art. 51 SI 11, da lei de 15 de Novembro de 183 1 é assim con
cebido: "Será cobrada uma imposição de lá "lo das embarcaçücs es
trangeiras que passarem a naciouaes, não pagando outro algum impnsto 
a titulo de venda. • Claro é, pois, que esta dispo~ içilo reYOgou. o 
Alvará de 20 de Outubro de lSlt, oa parte relattva a stza dos uavtos 
estrangeiros, vendidos a uacionaes, para serem empregados na ua
Yegaçno. 

Ot·u, como na data da referiria lei a taxa ·dos direitos ele impo r
taçilo em de 15 °/0 sobre toda a especie de mercudorias, ficou por 
este modtJ estabelecido que pagarião 15 0 / 0 tanto as embarcações 
estrangeiras que se tornassem propriedade brasileira pat·a coutinuarem 
a navegar, como as que, teudo a mesma origem, houl'essem de ser 
vendidas para consumo. Em 1844 foi publicada a nova tarifa; e 
nellu se estaheleceu que pagarião direitos de ao 0 /o todos os objcetos 
de imrwrLaçno dos pai~es esLra ng•• it·os, sobre que uno estivessem lan
çadas, nu mesma taril'u, taxas especiacs; mas o Thcsouro, ou porque 
a lei nfio tivesse sido expressa, ou . porque julgasse que u dill'erença 
na taxa do imposto poderia em muitos casos ter o cara1 ter de iu
justi~:a, d•·ternunou, por ordem de 30 dil Novembro de 1813, que 
as embarca•;ürs estrangeiras v.:ndidas em hasta publica por inoave
gavcis SÓI11Cnle pa;\USSI'lll O imJlOStO de li) 0 /o; uetermioação que 
ali ás tem s ido ató ago ra scguiua . 

A Sccçfio de Fazcnrla entende que a lei de 15 <le Novembro de 
1831 só teve em vistn lançar o imposto de 15 °/0 so!Jre a venda dus 
embarcações estrangeiras que pus assem a nacionaes para poderem 
navegar; firando as que fossem alienadas para outro lim, ujcitas á 
disposição do art. 5.0 • do regulamcuto expedido para execuçno da ta
rifa uclllal, a qual, ua sua p.cncralitladc, cumprebl'ude os na1ios que 
forem coudemuados por inmrvegaveis, c oomo wrs vendidos (HII"U 
consum o iute.rno; mus , rccon hrr;cudo ta miJem quanto im port a que 
nilo esteja sujeita u co ntinuas alte rações a intelligcncia das leis, c 
mórmcnte dus leis do imposto, ju lga prcferivel que se mau tenha a 
disposição da ordem do Tbcsouro de 30 de Novembro de 184<s , no 
que loca ás embarcações estrangeiras, emquanto o Poder Legisla
tivo não der iuterpt·etação autheutica ao citado artigo da lei de 15 
ue No\'embro de 1831. 

Ta l é o parecer da Secção de fazenda; mas Vossa Magestade Im
perinl mandará o que fór mais acer tado. 

S<tla das conferencias du Secção em 12 de Janeiro de 1855. -
l' isconde de [taboralty.- Visconde de JequitinhonhtL - Visconde de 
Caravellus. 

1\ESOLUÇAO. 

Como parece. Paco, em 20 de Janciro d•• 1855 .- Com a Hubrica 
d c Sua ,\lit ~• stade o Imperador . - Vi~co•rde de A bact~. 



Fi'tJ~aria a .@ Comn~lacio. 

ttiG de Ja neiro . - i\l iuistcl'io dos Ncgocios da Fazeuua em 23 dn 
.Ua nci ro de 1855.- Commuuico ao Sr. Administrador da Mesa do Con
sulado da Corte, para seu conhecimento e execução, c em resposta 
<lO seu omcio {!e ~9 de .lulho ·de anuo passado, com o qual infonnotl 
o requerimento de Lo,n·cnço Justiniano Jardim, an·emataulc do casco 
lia fragata inglcza Crcscmu; que , de conformidade com a Imperial 
Resolução ele 20 do corrente, tomada sobre Cousultn da SucçJo dos 
Negoc·ios da Fazenda do Conselho üe Es tado, deve collstdc rar-se em 
seu inLci1·o vigo t· a ordem do Tbesonro n.'O 98 de 30 de Novemb ro 
de 1813, no que toca ás embarcações estrangeiras, em quanto o 
CoqJO Legislativo não der interpretação aut11cntica no art. hl ~ 1. 0 

ela lei de 15 de Novembro de 1831.; sendo que, por conseglllntc. 
está o refcrillo arrematante sujeito ao pagamen·to do respecti\'O inl
,posto de 15 •[o - Yisconcie de Abaelé. 

:Portaria á Alfaudcga da Cô:rte em2~ tle ~falo de iSG-1. 

Tendo em vista B despacho da i:nspeclorla da Alfanucga du Cürte S(lbre 
~ reque rimento de Alexandre Wagner, em que pedia u rest itu ição 
<la irnportancia que de mais .pagou pelos rliJ·eitos de 59 cestos com 
gah·afns de Champagne vindos da Bnb'ia n:o brrguc nacrona1 :Ccrncei

-ção, declaro ao St·. luspector interino tla mesma Alfandega, para sua 
intelligoucia o devidos ctrcitos, que, á vista da decisão do Tribunal 
do Thesouro de 31 de Julho do anuo passado gue lhe foi ,prcsen!<', 
üevel'll o Sr. Tnspcctor ter tomado sobre semenraute pretençilo uma 
-de liberação qualquer, ou considerando u diiTcrenca recl ama~u como 
proveniente de falta de dcc1aração do manifesto, procedente da Bahia , 
O Lt oriunda de erro de ca1culo nu mesma Alfantlrga, a fim de QtlC dessa 
decisão pudesse recon-cr a parte, ~e lhe aprouvcsse; nil'O 1he podendo 
aproveitar a circumstancia que allegou de exceder a dilferença á al
çada da Alfaudcgn, porque mesmo em lodos esses casos é u Alfan
dcga competente, na fórma do Regulamento, -para decidir em L" 
i nstancin ; c nem a ilc que u restituição nã·o 'J)odia ter lugat· por 
haver cahido em cxen:icios findos, porquanto, como o Thesoul'o tem 
-declarado, pótle clla rea lizar-se em qua i(JUCl' tempo c e:tercicie. E 
pois, cumpre ao Sr. Inspector decidir na cspccie de que se tt·ata 
.como entender, !l.eando salvo a parte o direito de recorrer para o 
1'hcsouro quando se julgue prejudic;tda.-José Pcdt·o Dias de Car
;valho _ 

iP&J.•taria á A,lfandog~~ tia Cíh·te eut 23 tle .;~osto de ·1864. 

Communico ao Sr. Inspcctor interino da Alfanrlcg~ da Curte, para 
sea intolligcncia e devidos eiTeitos, que, em deferimento ao reqne
·r imetlto de An tonio FcJTeim AI.vcs, reso h·i conceder-lhe a suspensão 
do alfandegamento do seu trapiche dcaom in.ado Vapor que actual
mcnte se acha vaz io, pot· espaço de seis mezes, a fim , de que possa 
fazer de!! c uso particular. -Jose Pedro Dias de Carvalho. 
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l'oPt:u·hl á J\lfat~llega ,)a Cên•te em 2~ lle SetemiJt'<E 
de iS64. 

Communico ao Sr •. Tnspc.ctor da Al fau dega da Côrtc, para sua in-
tclligcncia c· devi<los elfcitos, que tcnhe dcferiilo o requerimento de· 
Manoel de Alm eida l';ardoso, sobre que versa sua informação de 26-
tlo corrente, a fim de que possa clle· t t·ansf'crir a propriedade do
fogo da China, i.mportarlo de Canton na barca suéca Eltida, que 
qxiste na mesma Alfandegn, pendente de decisão do Tribunal do The
SOUI'O sobre o rP.cu rso que e mesmo Cardoso in tcrpuzera do dcspa
~;bo que o condenou ao pagamento de multas por dilfercnça de peso, 
com tanto, poré.m, q,ue a rc'ferida mercadot•ia não saia da Alfandega, 
salvo, se, saLisfeitos os respectivos direitos, a fiança por clles pres tada 
se tornar alternativamente extensiva. não só ao valor das referidas 
multas, como tamhem ao da mcsrúa mercadoria; ficando por esta 
fúrma prevenidas ambas as hypolhescs, ou de ser confi rm ada a de
f isfoo dessa ln spectoria, impondo as multas, ou susten tada a apr 
pvchemão da mercadoria.-Cctrlos Ca1·nci1·o de Campos, 

l"oJ•fat•ia á ,\Jf:.uulcga <la Cõt•.fc em 30 de Setemba•&c 
tle 1.864. 

E m deferimento ao req.um·imentu de F r . Caetano de 1\Iossina, P•·e
íeiLo Apostolico Capuchinho, pernüHa o Sr. lnsp·cc tor da Alfaudega. 
da . Côrte o despacho li vre de direi Los de uma imagem de S. Fran
cisco de Assis c ttm Cal\'ario, deslinapas a Igreja de S. Scbastifioo 
do Morro do Casl ello , mcdiant!) a conferencia e exames do estylo, 
.e com o pagamento apenas- da respc,Gtiva arma.zcnagem, nos termos 
do arL. 692 S) 2. 0 do Regulamento das .Nlfandegas, não se fazendo. 
porém, cxLcnsil'ó1 es te f:wor as estam pas de San tos e outros objcctos 
i ncluídos COm aquell es nas duas ~a i xas, _em. que se ~€hi!O üCO'?dici?
llados, por se não poderem cons tderar md1spcusavets ao sernco d.L 
Tin o .- Carlos Canwi1·o ele eampos. 

Poa•fat•ia á !Uf:uulega tla Cêh•te em 4 <le No'l•embr<i> 
, 'le 11864. 

Communi:co ao St·. Jnspcctor da Alfandega da Cô rte, para sua in
telligc~lCia e devidos .e.Jl'citos, q1,1c o Tribunal do 1'hesouro a Yista 
do art. 691 § 3.0 do Hegnlamento dus Alfandegas, resolveu indç
;ferir O l'CCU I'SO interposto por Jonh 'l.'vfoore & C;a do (lespaç!Jo da 
lnspectoria da mesma Alfaudega denegando-lhes a resLitJliçã.o dy. 
CJuau tia de 56$560, que pagarão de armazçnagcm de ~6 caixas com 
cvgnac , cuja app~C'hen~ão foi ju lgada_ improcedente, ' 'isto como n,ilu 
se prova no re·c.u rso, contra a dectsilo que Dl'llndou pagar a d1ta 
armazenagem, im compel:encia, excesso de poder, violação da Lei ou. 
de fonn.nlas essenciac,;. 
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E em solucno a consu lta constunte da 2.• parte do omcio do r. 
i uspector de 22 de Agosto ultimo, que acompaobou o processo da 
<Jpprehensão das referidas 25 caixas com coguac, tenho a declarar
l~e que o art. 768 do mencionado Regulamento, na parte em que 
d1z que os recursos devem ser instruiuos com os documentos que 
forem a bem da reclamação não é obrigatorio, c sim facultativo, 
sendo que á Repartição iucumbe acompanhar os recursos cúm iu 
form«ção circumstnllciada sobre o assumpto e justificativa da decisão 
tomada, juntaouo os precisos documentos Ol'igiuaes respectivos, o 
~ue aliás é conforme com as decisões do Thl'souro de 27 de JuohG 
d~ 1856, 30 de Abril de 18~8 c l1 de Junho do corrente anuo.
Carlos Ca.meil"O de Campos. 

Poi•huia ã ,\.lfa•u!cgta <l:~ Cõ•·tc em 23 tlc Fevcrch·o 
de iSG5 , 

Communico ao Sr . lnspector da Alfand-cga ela Curte, y1ara seu 
conhecimento e devida execução, que fica sem cll"eito a Portaria que 
por este Minist~ri@ lhe fôra exped ida , autorisando-o a fazer despa
char, lincs de direitos, dez mil libras de polvora grossa comprada 
ao negL-ciante Antonio Fernandes, lJOrclllC, segundo participou o Mi 
nistcrio da Marinha em Aviso de 21 do corrente mez, a mesma 
polrora foi rejeitaria, em conseqnencia de não se1· tia fon;a cxigidn 
jmponúo- se ao vcmledoJ· a multa competente.- Carlos Carncir~ 
de Campos. 

DECRETO N. 3i3:,j-oE 5 JJE ADRIL DE 1865 . 

;.\Ioclifica as disposições do Regulmncnto das Alfandegas, rclati1 as ao 
processo do despacho das bagagens dos passageiros. 

Coll\'inrlo modificar as disposições do Regulamento de 19 de Se
tembro de 1860 relativas ao processo dos objectos de bagagem su
jeitos a direitos, a fim de tornai-o mais rapido, menos iucommodo 
e menos dispendioso ao passageiro, sem prejuízo da Oscalisação qu<l 
cump1·e exercer; Hei por bem Dect•etar o scgniate. 

A<·t. 1.0 O Conferente que examinar a bagagem dos passugciros, 
encontrando objcctos sujeitos ao pagumento dos direitos, os fará 
lançar no livro do Fiel do armazem respectivo, c organizará o com
petente despacho, que, sendo immcdiatamcntc remettido ao calculo, 
' 'Oitará, depois de. fc!ta a conta, pa1·a que o p~ssagciro. satisfaça a 
i mportancia dos du·c<tos, a qnal dever(\ ser on\'lada officmlrncntc ao 
Thesonrciro . 



VerHicado o pagamento, e llrn seguida a sa tJit.la ria IJagagerrr, s·crti 
q) desp-uoho reme~tido no lllspecto.r pnm os fius con'l!cui:cntes. 

Art. t .0 As du14idas qno oct:orrerem sobrea quali.ficação, ou aya
liação das mercadorió\S pertenceotes its bagagens, serao reso-J·vidas 
•·emo dctemüoão os. arts-. 559 e &7~ d~> Reg·uliameoto. das. Alfan
degm;.. 

Art. 3.<> Estas displ}siçües. n1í() comprehendem os vollilmes perten
wntes u passageiros, que exclus;vameotc constttnircm mcrcaderias. 
e u objectos. do commercie-, a qHe se rel'crcm os a~ts. 4Gü do Hcgu
lamcnto das. A!Eaudegas c· 3.7 do. D.ccvcto· n.0 32'17 de 31 do D.czemb§() 
de 1863 . 

Art. 4.° Ficão revogadas as di'sposi~ões CllJl cou.traiio·. 
Carlos C.arnciro de C.Umpos, do Meu Co.uselho , Senado!" dg Im

p<wio, Ministro e Sccrcta11io de Estado dos Negocies da l'allenda, e 
Presidente do. Tribunal tio Tbcsouro Nacional, <Jssim o tcnba en
tendido e fa ça executar. Pulado do I\'i'o de Jancir(} em cinco de Ab ri b 
' lc mil oitocentos sessenta c cinco, quadragesimn. quarto da lnde-· 
;pcndcncia e tio Imperio . 

Ce.m a Rubrica cfc s·ua !VfagcstaiJe o lmpernd0r. 

Ca~· l,os Carneiro ele Campos.. 

Insta·ueções ele 8 ele Junho ele :1 SO:> para :~ execuçãO> 
elo Decl·cto ~!n. 0 343.3 de G. ele A.b.a·il do 1n.esmo &\Uil~ 
sobt•e as líagageus dos passageia·os . 

A'' AlfancTega da COrte commun icancTo que forll:o · npprm•acTas. as. 
iinstruc~aes para a descarga, confereneia e sabida da bagagem dos. 
vassagciros, para melhor execução do Dcercto n. 0 3433, de 5 rle· 
A.bri l ulLimo e arts .. 37 e 3:8 do de n .0 3217, de 3.t de Dez.emb~o. 
tlc tetia~ 1 

lns t.ruc.eães a que s·e re[ere a Portaria s11prw .. 

J\rt. J.o A descarga, conferencia e sallidn da bagagem dos pas'
!agciros, procedentes de portos estrangei ros, por especial .de l egaç~o_, 
fica exclusivamente a c.argo. d.o. Guar-mór '· dev.cndo nesle serv1ço. 
regular-se pelas fespectivas Elisposiçõcs regulamentaJ·es . 

Art. 2.• A interfcreneia dó Gnurda-mór na· dircc.çüo deste tra
balho, q.ue será feito soi'J S'lla i>mmedi·ut~ 1·esponsaiJHidadc, esten
de-se a parte fi.scal quantO; á petcepçã@ dos dircit(j)s .. 

Art . 3.0 • Na visita de eoLrada, deGiaruuú o GuanJa-móu aos Ca·
piLães de ua.~ios, para ~JU C e communiqu& nas respcctiros passa .. 
geiros, que, se entro Els objccMs du bagagem dcs~es, õrouxcrem 
'Ju acsquel" artigos que. rome tal nãe del'ilo ser considerados c te
nhüo, de pagar tl~reitos, Eleveráõ os. mesmos. passageiros designai-os 
nas suas declarações· csr.rip~as (art. HO n.o 3 ). Es~a dcclaraçilo 
será extensiva aos velttnlcs (jt1e exclusivamente conLil'crcm merea.
(]orias ou ohjcetos de caml'IHlPCie, fazettde-se deHes expressa. mcn
ç~o da. sua marca o.u Letreiro, numero,. qualidade do vo lu me e set'ii 
~ 0n.Lcúdo , sob a sam·.çno penal do Drt. ~33 § 2. 0 do Jlrgulamcnle<,. 
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se as circnmstancias rcvcl~rem fraude. O mesmo Gunràa-mór pTe
' 'inirú m11is que, se Gs referidos ohjec.Los ou mercadorias forem 
encontrados em fundos fa lsos, além da perda dos ditos objectos 
que serão apprellendid.os, incorrerá O" passageiro na multa de dous 
terços do seu valor. · 

Art. 4.° Feita a intimação ao Capitão, esperará o Guarda-mór 
fJll e lhe sejilo entregues os compl•tcntes papeis de bordo, distri
buiado cntno n cada passageiro tanl.os carLOes (de numeração se
guida ) quantos forem os Yolumcs de sua lwgagem, (} po·r esses. 
cartões se I'Cgu lará n procedencia no exame dellcs; dr.pois do que . 
dcsigum·á aos mesmos passageiros onde c quando se de,,em apre
sentar, pnra, em sua presença, cn·ecLuar-se semelhante exame; c 
furá relurionar c conduzi•· os yo\umrs p1Ha a All'andega, com as 
devidas tnutclas, a fim de que se n5o cstrag11cm ou extraviem. 

Art. 5. 0 Nessa occasiiio poderá o Guarda- mór, ou !JliCm suas Ye
zcs fiz e•·, permitLir aos passageiros trazer com sigo para tl~rra os 
sacos com roupa, pequenas malas e ouLrl)s volumes scmclhant<.'S, 
que não contiverem objcctos sujeitos a direitos, procedendo-se a 
J'CSpcito dos demais pelo modo acima indicado. 

Art. 6.0 Logo q-ue chegarem os vo lumes á Alfandega, c depois 
de de;carregados e arrumados com atleucüo a seus rotulos no 
competente armazem, em Yista ria relação dos Yolnmcs, o Guartla
múr, que ahi de,·erá rutilo se achar, distribuirá 11s declarações 
pelos Conferentes incumbidos deste servi~:o os. quacs procoden\u 
:í llourerencia pelo modo prcscri1>to no art. 38 do Decreto u.• 3217 
rle 31 de Dezembro de 1863, aceitando-se ainda nessa occasião 
<Jualquer decla•·açilo verbal ou por escripto dos ob,)ectos que trou
xerem nos volumes de sua bagagem, sujeilos a direito& uvs ter
mos do art. 4f>9 do Regulamento. 

Art. 7.• Os volumes ' 'in dos com n bagngem do passageiro, qne 
cxclusiramcnte r.ontivercm mercadorias ou o.bjcctos de commercio 
serão rcmcttidos ao Administrador das (;apatazias, para os fazer 
recolher ao armazem que compe,tir, acompanhados de uma relação 
feita pelo Fie~ do das bagnge.ns , c firmada pelo Guarda-mó•·, com 
as especificações detcnninadas no art . ·3.0 S) tmico. Qu;mdo taes 
Yolu mes forem descobertos no <Jcto do exame, sem wéüa decla
raçüo lerbal ou por escripto, na relação !los passageiros, incor
rendo deste modo o dono na multa do art. 433- § :2.<> do llegu
lamcnto, esta circumstancia se•:ú mencionada na relação, para que 
a dita pena se tome rfl'ectiYa, se o Jnspector assim o decidir. 

Art. 8. 0 O Conferente que examinar a bagagem dos }Jassageiros·, 
encontrando objectos suje itos a direitos, os fará lançar no line do 
l'iel do armazcm respectivo, c em notas impressas. f(}ruecidas pela 
4.a secção, orga nizará o competente despacho, que, sendo immedia
tamente rcmetLido ao calculo , ' "oltnrá dopeis de feita a conta, pam 
<JUC 0 passageiro sutisfaça a imporLuncia dos direitos, a qual· de
verá ser cnvtada offieialmentc ao- Thesourcir() . Aquelles abjcctos. 
p.urém, que estiverem -nas condições d.cfinidas no art. 459 , serão 
entregues para terem immediata sahida. 

Art. 9.• A conferencia da sabida e respe.c~iva nyeriJação no dcs· 
Jlacho, será f.eita por um dos outras Conferentes. encarregados deste 
serviço . 

Art. 10. As duvirJas que occorrc.rem sobre a quaTificaçã1> ou ava
liação das mcrcudor>as perteuecotes ás bagagens, sm·ão rcsQIYicfas 
Jlelo mod() deteroünado nos arts. 5.á9 e 5'70 do RcgulameuLo das: 
Alfaudegas. 

Al'l. 11. Nos dias feriados on s!l!ntificados, e nos dias tlteis , 
(juando a bagagem chegar depois de ter findado o expediente, mus 
a tempo. de ser CX11minada, o despach-o será culc.ularlo no proprio 
mma~em pelo Conferente qu.e o llouvcr fcilo . 



Art. 1 ~- @ Piei do a.rma•Lem tias bagagens receberá do passa
geiro a impovtaucill dos direitos lançando no despacho u respec
tiva verba de pagamenta, a qual sc1·á opportunamcnte rubricada 
pelo Thesoureiro no mesmo dia ou no immediato, se o pagamen
to tiver lu"ar á tarde ou em dia feriado. 

Art. l 3. Õ Guarda-mór ou quem as suas vezes fizer na direcçiio 
da descarga e expediente das bagagens, fará l'emessa dos despn
chos relacionados c <.la importancia dos direitos, nos lermos do 
art. 1. 0 do Decreto n. 0 3433 de Abril deste anno. 

Art. 14. Nos cas0s de apprehcnsão de mercadorias encontradas 
em fundo falso, o Conferente co1urnunicará o occorritlo ao Guarda
múr, que fazcnuo lavrar pelo Fiel o termo d·e que trata o paragra
pho 1. 0 do art. 741 o transmibtirá ao Inspector . Se se encontrarem 
ca t:tas, lavra r- se- ha o auto do sua achada para serem enviadas 
com elle á rcparticão comprtl'ntc. 

Se forem notas ou papeis de credito falsos, suspendcnrlo-se logo 
_o exame, e detendo-se o indiciado, lavmr-se-ha auto iüeutico, c se 
dará immediatamente parte á Autoridade competente para pro~c
der na fórma da lei . Se forem mercadorias, cujo despacho e pro
hibiúo ( art. ó 16 ), serilo remettidas com parte ao InspecLor para se 
proceder na fórma dos arts. 517 e 518. 

Art . 15. Quantlo fizer 'sigual ele paquete, e na vespera, desde que 
cllc seja e.spcrado em dia feriado ou de guarda, o Guarda-mór 
mandorá pre\'enir ao Ajudante do Inspector, para este fazer avisat· 
aos Conferentes d'esig-nados para o servioo de que se trata, bem 
como a-o Admi nistratlot· das Capataz ias para comparecer com o 
necessario pessoal. 
· Art. tr,. Se pela hora barclia da entrada do navio, ou pot· qual
(jUe t· outro incidPnte, nilo se puder p1·oceder nesse dia á tlescarga 
da bagagem para Alfandega até as 5 horas da tarde, de modo a 
caber em tempo o seu exame, os Conferentes poder-se-hão retirar, 
prevenindo o Guarda-mót· neste caso a-os passageiros de comparcce~em 
no dia seguinte ás 9 horas, a fim de effcctuar-se aquelle serviço. 

Art. 17.. O Guarda·-mór poderá encarregar o exame d·as bagagens 
rios passageiros que vierem~de portos nacionaes em navios estran
geiros, aos seus Ajedantes, ou qualquer empregado subalterno de 
sua confiança, os quaes neste encargo procederáõ de conformidade 
con~ o que fica disposto nestas · IosLrucções, Lendo em atLenção o 
que revomme1\da o art. !1GS do Regulamento . 

E quauto aos que vierem dos ditos portos em nuvios nucionocs, 
o que se acha preceituado uo art. 632. 

Alfandega da. Córte, 8 de Junho de tSG5.-0 !nspecLcrr interino 
Bernardino Jostf Borges. 

}nstt•net;õesd'c · 3 ·0 <le SetcntbJ•o tl'c 1865 sob1•e a cob••au
ça tlo im1•nst1l tio sello , em umu A.g~nciu tla U.eccbetlo
J.•ia estabelecida na Alfaudcga da Curte. 

Ministerio dos Negocias da ·Fazenda. - Rio de Janeiro em G de 
Outubro de 1SG5. ' 

Transmitto a V. S., para que tenhão a devida execuçã_o, as l·ns
trueções de 30 de Setembro do antlo passado, consbantes dos exem
plares inclusos, mandando cobrar na Hccededoria ou em nmu AgeBcia 
es~abelecida na Alf-andega do Rio clc Janeit'o o impos·to do scllo de 
ulgtms títu los. 

Deus Guarde a V. S.- -Jostf Ped1'o Dias de CwrvaU;o .-Sr. Con· 
sclhciro Director Geral d'us R:cndas PuiJJi,Gas·. 
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Tnstrucções a ql!e se ?'e(ere o A.v·iso ?'ef?'O, 

i." Secção.- Ministerio dos Negocias da fazenda. -Rio de Ja
neiro em 30 de Setembro de 1865. 

Tomando em consideração a necessidade de facilitar no centro do 
commcrcio a arrecadação do imposto do scllo, como tanto convém 
lis transacções mercantis, c at.tendendo ús J•eprescntaçücs que nesse 
sent~do tem sido dirigidas ao Governo, ordeno qu<.' se obscrre o 
segumtc : 

Art. I . 0 O impos to do sello dos títulos mencionados nas pre
sentes instrucçües será cobrado d'oru em diante ou na Reccbedoria 

• do Município, ou em uma Agencia estabelecida na A.Jrandoga do 
Rio de Janeiro, no lugar que fôr designado pelo .Ministro da Fa
zenda. 

Art. 2 . 0 Para o serviço c <.'lipedi cntc da Agencia, de que trata o 
nrtigo antecedente, serão tirados da 1\ccebedoria do Município os 
cntpr<.'gados necc·ssarios, os quacs scnirúü em commigsão, perce
bendo os rcsprctivos vcncimeutos. 

O l\linistro da Fazenda designará o empregado que hom·cr de 
SCJ'I'Ír de agente; o CJUC tiver .de scnir de cscriYão, c os mais que 
forem ncccssarios serão designados pelo Administrador da Recebc
doria, na conformidade do art. 98 do Regulameuto, de 26 de 
llczemhro de 1860. 

Art. 3. 0 O agente llcrccbcrá além de seus vencimentos, á t itulo 
de quebras, a graLificaçllo annnal que fôr urbiLrad a pelo Ministro da 
l'azenda. 

Art. 4. 0 Incumbe á ag<.'ncia arreca dar o scllo proporcional por 
Ycrba das letras, escriptos á ordem, co ntas assignadas, transferen
cias de apoliccs e accõcs de companhias; mas pod!'rá ser Lambem 
encarregada da vendá das <.'stampilhas c do papel scllado . 

Art. &.0 Haverá na agencia o Jino do ponto, o da receita do 
scllo, c os mais que forem indispcnsavcis, adopt.ando-se para a cs
cripturação do livro da receita o modelo que fô r mais convenien
te ; e tudo o que pertence ao servico e expediente rcgular-se-l1a 
pelo que se acha determinado para a Rcccbcdoria do Município, 
na parte applif.aYcl. · 

Art. 6.• O Administrador da Rcccbedoria darú a agencia , que lhe 
fic;a subordinada, as precisas instrucçücs, de conformidade com as 
lcJs, regulamentos c outras disposições em l'igol'. 

Art. 7 . 0 A receita será recolhida tliariamente ao cofre da Rece
bcdoria, c toda a despeza do expedieute será feita por conta do 
credito distribuído para a mesma Rccebcdoria.- José Ped?'o Dias 
de Curva tho. 

DECRETO N. 31>21 R -ele 30 ele Setemb1•o de ISG5. 

Confere 110vas attn'lmicücs d ni esa ele Rmdas estabeLecida no po?·lo 
ele Tt.ajahy da Provinéia de Santa Cathar·ina para os despachos dos 
navios naC'ionaes ou cst·rangeiros qw co?IC!u,drem co!onos e suas 
bagagens. 

Usando da nutorisação concedida pelo art. 20 do Decreto n.o 2647 
de 19 de Setembro de 1860 , que mondou executar o Regulament!) 
das Alfand<.'gas c i'll esas de Hendas, llci po1· bem dt•crclar; 



Art. t ·" Â Mesa de Rendas tia Villll de .Hujuhy n~ Província óe 
Santa CaLharina, além dos encargos que desempenha em virtude 
~Io art. Mil do dito Regulamento, fica habilitada para .admittir a 
despacho os nav·ios nacionaes ou esbrangeiros que .tmnsportarem da 
Europa para o porto duqnella Villa colonos com destino á colonia 
m umeueau, os quaes podcrãu am desembarcar liv•·cmente as suas 
bagagens, e mais objectos especificados nos a rts. ''59, 469, c § 6. • 
do art. 512 do rcferirJg Regulamento . 

Art. 2.• Ao respectivo A<lm ini s~rador incumbe fisca!isar o desem
b arque dos colonos, c o exame c verificação de suas bagagens na fórma 
.da Legis laç5o em vigo 1·. 

Art. 3 .• Quando além dos ,gencros mencionados 1w art. 1. 0 os 
nav ios transpol·ta re m outros gcneros e mercadorias cstrnnge i•·as, " 
serão estas primeiramente despachadas na Alfand·ega da Cidade do Dcs
te•·ro, c seguirão depois com os colonos 'C suas bagagens para o porto 
<!e ltaj'ahy., recebendo cad.a naviuaseu bordo um Emtlregado, que a 
acompun he até c dito porto. 

Art. 4. ° Ficão rc\'o.gadas II.S disposi&õcs em coutmrio. 
José Pedro Dias de Carvalho , do Meu Conselho, ScnndGr do irn-

1JC I'io, Ministro c SeGrcMr.io de Estaú@ dos Nego cios da Fazenda c 
P residente do Tribuual do Thcsomo Nadonal, assim ll tenl1a entcn
<lido e faca executar. Palacio da Villa de Uruguayana em Lrinta de 
.'Setruubw \ fe mil oiwcentos sessenta c cinco, quadragcsimo quarto da 
»!ldcpcndencia e do Impcrla. 

C!lm a Rubrica cle Su a 1\'Tagcstade o Imperador • 

.José Ped!ro Dia$ !lc Ca.1·va.lhu. 

il 
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ADDlTAl\IENTOS. 

At•t. 38. do Ucg·ulantento. 

A' Alfauucga ua Corte em 27 de Dezembro de 1865. 

TGma ndo em consideração o que pedem os Officiaes de Descarga 
da Alfaudega da COrte no requerimento que acompanhou o ollit:io 
da Jnspflctoria da mesma Alfandega, de 18 do cor rente, resoh•i con
ceder-lhe a modilicaçuo do respectivo uniforme, substituindo-se a 
sobrecasaca, de que usno, por um pnlctot de fa'lenda azul mais ICI'C, 
conforme o figurino que juutárão ao mesmo requerimento. 

O que commuuico ao Sr. Juspeclor da mesma Alfandcga para sua 
intclligencia e devidos cfl'citos.- José l'cd1 o Dius de Carvalho. 

Arts. G9, 73, 7-1 e seguintes. 

Só estilo sujei los no exame de pratica os Empregados publicos que 
se apresentarem ao concurso, porque só 11 estes póde referir-se o 
Si 2.• do nrL. 1.• do ltcguhuncnto u .• 3111 de 27 de Junho de 1813 3, 
11arte final. 

O exame deve versar sobre a pratica do scrviç.o da Repartiç:lo em 
<JUC estiver servindo o Empregado, fJ vista do que terminantemente 
dispõe o artigo do Regulamento acima citado .• 

Os wnuidatos a lugares ue 1.0 " Conferentes unn ostao s.ujcitQs. n 
exame de pratica, porquanto, á yista Llo que dispõe o art. G9 § 3.0 

do Rr.gulumento das Alfundegas, o provimento desses lugares <Je,. 
pende de tres uunos pelo menos de clfcctivo cxcroicio no lugar de 
2.• Conferente. Aviso no r.ouso•llleiro Autoni.o José lle1.1.riqucs em 7c 
de Outubro de lSG~. (Diario Ontcia! u.• 237 !l c JSG5) 

Arts. '13, '14 e seguintes. 

Y cju.-se a nota ao art. 6V, nestes audilamcnlos. 

At•t. '1'9 ( l.lllta ).. 

Fez-se extens iro o. favor de que tratao1 as lustrncções annexas á· 
Circu la~ de 13 d~ Novembro de 1863 a um 2.•· Co nferente du Alfandcga 
da Bnhoa, que mscrevcu-se em um con~nrso a que Sl' procedeu 1111 
Cor~c, mnnda.ndo,-se-lhc pagar seus veucimeutos iulegralmcntc até 
o d ta em que hndou o mesmo concurso . : Ordem á Thcsouraria 
daquclla proviociu em 6 de Novem!Jro de 1 Sô .'i .. (Dia,r io O,, ciat 
u. 2ti't d a. l~Gb.) 

Arh §S. 

Os Empregatlus que esti~·crcm interinamente e~rccudo lu;:~res 'por 
substttmçào, c forem chamadus pura scrvi~'o publico nbrigatorio c. 
~tranbu, não porlenlo coutinu a r a perceber u& vantagens d;1 subsl i
t u içao, vi s to pertunt:ercm c ll ns ao Empregado que e!Tcclivamt'lti.Q 
S()l'\'Ír pelo iwpuúit.lo . Circular (i111prcs;;a) úu l3 uc lJcnllliJro uc l SUb .. 
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ib L S8 §Si 1. 0 c ·1.0 

() Aj ud ~nte do l nspector da Alfantl bga clcrc ser sul.lstitu irlo pelo 
rnqJI'e;;:u.l o qne o lnspr.el.or rlesi;;nar, nos termos el o arl. xs Si 4. 0 

Orucm ilThesou.rariu dc Se1·gipc cml8 rleA~osto de 186\. ( Collccrã.o. ) 

A n·t . 102·. 

A qual idade de in terino priva o Empn•garlo dos vencimentos el e~ 
Plllp regn, qu ando por qualqu er nH>tlro falla t· ú Rcpa r t i ~~o . Orrlr fll 
ú TI! CSo urar!a de Pcmambneo em 28 de Novembro de 186.'>. (Dia rio. 
O,'Fciat o . ~ U 5 de 18GiJ. ) 

Os indi\'id uos que cxcnccrcm IPgare; de fazrnda por nomr:wirs 
ou títulos intcd nos só tem direi to aos vencimentos intcgraes 'dos. 
mesmos lu g;u·cs uurantc o tempo em que ciTecl.irnm cote os excrcc
t'cm, excl uído os ue licença, nwlcs tia, nojo, gnla rle casamen to, Nc. 
hem co mo t<Hlo. e qun lq uCI' impcrlimcnto por ll llt tiro el e sen•ir.o pu~ 
ltli ro; porquanto, não send o cllrs Empregados cll'cct ivos, nfto 'devem 
gozar ela s vantagens que só a c; t.es síio c·oncc: tlid ;1 s pe las Leis c nc
f5 1llli111 C l~~os CIU vigor. Circular (i11 1pressa) de J 3 rl c JJczc nt iJ J'O el e t SG:il.) 

,\J:1s. ·IOJ! c ~62 § ttn ico .. 

A' 1'hcsonraria da ~arnhyba rrn 4 de Dezembro de 1865. 

Jo;é P edro Di as de Carn dhn, Prrsid cntc do Tribun al do Th csouro 
Nacional, vi sto o ollic·io 11. 0 12 de ~ O rlc Agosto de 18GI, dirigid o it 
Di retoria Gera l !1<1 Conlahiliuilfl c, em que o lnsrector in terino da 
Thcsonraria ele Fazenda tia Pro\' iocia ua Parab)'ba ra rticipa qn r , 
lt;l\·cntlo o srtl antecessor denegado ao Conferente ri as Ca pataz ias di! 
rrspcctira Alf,nHicga uliguel l·: lcu l ll erio ela Fonseca Ra mos d irr ito ao. 
•·c· ncimcnto de 21 uias do mcz de Fevereiro, durante os qn:ws nuo. 
c 'Q lll p ill'cc~ra ú llrpart. icno por mobivo de molesti ll , c rcq,ucrcJHio el e· 
UO\'O o rcfr ritlo 'F.a qJr<·gatlo, indc l'c rio-lhc o mesmo lnspec tor interino 
a prctencuo por cousillcrm· a ca usa perem pta em co nseqn enr:i n de 
uiio ter o requerente intrrpuslo recurso em tCmJlo da primei1·a dc
t•isno, cntcndeouo entretanto qu e no ~U fl ltl ica n tc ass iste clirril o ü visl;t 
da s Circu lares ~l es te \l lini str rio de 10 de J ulho de 186 1, c do da 
Guerra de 18 de .l anci t·o de JSG't; d<•elara ao Sr. lnspcctot· tia T hr.
>Otll'll ria : 1. 0 !J11 C niio pú<le Le r lup-n r o pagamento cl 0s tli ns em qu e 
Jh' r molcstia fn !Lou ao s c rvi~o el a Alfnndcga o Co n fc rc nL1~ das Capa 
t az ias ele que S~' trn ta , porque o veda c~ p rcssa m rntc o art . 104 do 
n cgulanwnlo dns Alfan d(•gas; 2.0 , que niiu cru li cito ao luspcctoJ' 
in terino co nhecer, remo presumia , do rccu1·so que tlc dl'c·i sno de s1•n 
:1ntccr sso r fnssc iu trq1u ·to pa ra a mcs1na TIH'sou raria, ai nda qua ndo 
11iio c sli, r ssc ' c ncidu o tempo l'ala t, p ois que ti as dcci st1 cs rJa :juclla 
ll rpnrti t <io uno 11:1 n•c n rso para el la 111 csma , mas para o Tri bunal do 
Thcsouro, 0 11 () fi li nistro ua Fazencl ;.t, na fú nua do~ ~ .o do arL. ~7 
do Decreto dc :> a dc .lunl' iro de 1SbH; 3 ." , qn c Cllmprc fazr r indem
ni za r os co fr ~·s d:t Thrsou rnria d;L importancia !] ne ind c~i damcn te
~c LÍI' QI' pa::; o ao dito Confe rente, c a U\llros em idcnt.iras c:ondic;ücs, 
''" ~ dias rn1 que n11o CO inpan'<'t'ruo no scl'l'il;o el a-s C.1patnzia$, c na 
~a l !i t cl PI IPs por qu em l i H~ r ord••tw clo a d e~ (' <'W . - ./osd P ectro /)i(ls. 
lk Cm Gallw . 



5 

A nnlorização con feriria no art. 109 rio Regulamento de 1 n ri e Se
tem bro de 1860 não púdc ser extensiva nos lnspccl.oros ri ns Alfaodcgas. 
Orrtc rn fi Thcsourar ia rlc S. Pedro em :!0 de Junho de 18S3, ciLada 
ein a nota no rli Lc arligo. · 

As grntir1caçücs com putawis pa ra a parte das aj udas de custo lles
t ina cl a uo prim cim cs l.alle lccimcnto, de qne tri1tilo a Circular de 15 
rlc Mn.io c o art. 11 rias Jnstru cçües de '24 de Julh o de 1863, siTo 
as marcadas n as tabcll as das diversas Rcpa rtir;ücs de Fa zenda , c não 
;1s provisoriamente co nced id as pelo Governo aos E mpregados remo
, ·idos rlc umas pu ra ou tras llcpartiçücs. Circu lar c Ordem á The
so urar in do Amazo nas em 18 rl e Outubro de ISG5. (Diario OJ.ciaL 
n .o 246 de 1865.) 

Ord em á Thesourari 11 de S. Perlro em 21 rlc Novembro de 1 SG~ . 

José Pr~llm Dins de Carvalh o, Pres id ente !lo Tribunal do Thcsou ro 
l\ar ional, declara ao Sr. JnspecLO I" da Theso uraria r.l c S. Pedro, em_ 
res posta no seu ofiicio n .0 77'< de 1 (t do mcz passar.lo, que o cred ito <la 
YCI"b a - Aj tidas r.lc custo c gmti11caçõcs - , rio cxe t·cicio de 1864- 1865, 
fp i aU fl tll Cntad o com n quartLia .de 1 : 5~3~357, não rl cvcnrlo, porém, 
na fút·nta da Ordem d e 3 1 de Agosl,n de l ~G ü, abonar-se aju das 1l!l 
r usto depois de flo do o cxcn·.itio em que os se rviços ou remoções 
tivc1·ern l1tgar ... . . ..... .. , .. . . .... .. .. . , . .... . . . .. .. ... ..... ... . ... 
-José Pedro Dias da CarvaLho. 

(J~sto, Ordem niio {oi 1mlil icacln : acha-se, 1JOrém, no Botei im a 
ela 31 ele Agostu de 1860, a que c !la se ?"e{cre.) 

A pa1"Lc da njuda de custo dc~ t.inarla para prim cit·o !lstabcl ccim cnto 
fl eve ser corrcspoouc11tc ~ os vcnc imcn los da com missão qu e o Em
pregado Cór exercer, embora srjno mn iorns o que cll c perceber po t• 
conse rvar os do seu em prego clTcctivo. Ot· rl em :í Thrso ura ri n do Hio 
Grande do Norte em 30 de Novembro de 1SG:i. ( D ia~· ia O{flcictt 
u.o 296 de 1865 .) 

A" Tbcsournria do Am azonas em 21 de Dczr.mhro de 1SG5. 

J osé Pedro Dias de Carva lho, Presidente rio Tribunal rlo Thrsou ro 
Nacional, ueclara ao Sr. lnSJlCCLO r lia Thesourar ia de Fazenda do 
Amazonas, em respos ta ao seu onicio n .0 00 de lü de Setem bro ul
t. im o, qn c Oca app rovada a sua dcli ueraçüo du abona r ao Escrivão 
ria l\l csa da Ucodas de Mauúos , AgosLi11ho H ot ll"i ~u es de ·souza , no
meado para servir em commiss;io o cargo ri u llrJmini strarlor da de 
TabaLinga , a aju rla de custo de 100SOOO pa rn preparo; de viagem 
11il~ CX Jl cdiodo _onl em para paga mt,nto da rptanLia rolaLivn ao pri~ 
m? tr~ estabelcctmen to, por l.cr sonstado a ll O ill C~ÇàO do Adm in isirador 
enecttvo .J osé Perlro l' araguassu, ![Uc lugo scgu10 para seu destino. 
- José Peclro Dias ele Ca1·val/w.. 

Jh·t. :820. 

A" Alfuudcga da Cürle em 10 de Dezembro de 1865. 

Tendo sidn -in rlcferi rlo o requerimento dos Escrir lu rarins da Alf.11l 
•lrg- :o d:o Cu rf t•, Mign!'l Calrn r1t1 Menezes rle l\1accrl o c José ~ l n n ul' l 

"da S il ra Yeiga , r.111 rJ UC p ~ di<l•! ser i! ll iy iaúos da rcsli luir;ilo da 'luaa-

... 
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tia qne recebêrão em sonscqucncia da multa imposta a J. Biuoche 
Debione & COIIlll·", consignaLarios da ga lera franceza Francc e 
Chile, proveniente da dilfereoça encontrada na conferencia dos vo
lumes manifestados c n~o descarregados da r eferida galera , visto. 
ter sido perdoada aos mesmos J. llinoche Debione & Comp.• u rc , 
ferida multa por Imperial Resolu~ão de 29 de Abril ultimo: ass im. 
o communico ao Sr. lnspcclor da mesma Alfandcga para o devido 
conhecimento, rccommendando-lhe que fac.a cumprir o disposto na 
Portaria de 6 de Maio do corrente auno. - ,José Peroro Dias ele 
Carvalho. 

(Os Emprc!]ados rccorrcn1o para o Conselho de Es tado~, 

Art. :123 ~~ f .0 e 2. o. 

N. 120.-Tbesouro Nncional.-Dircctoria Geral do C'.lntencioso em 
17 de 1\Iarço. de 1865. 

Em soluçno nos quesitos constantes do sen oficio de 11 dl> cor
r ente devo declarar a V. S. : 

1.• Que o art. 123 § 1. 0 do Regulamento de 19 de Setem!Jro de· 
l &60 não foi alterado pela uo1~issima lei das h.ypothecas de 21 de 
Setembro do nnno passado , c conseguinLcrncntc as fianças, como. 
de lonzn data se pratica, atteuto nao. sf,. o princi-pio d!l Qll!l sfi(} 
conside"rndos instrumentos puiJlicos os ti\'ros das Estações Fiscaes, 
como o que S!l acha disposto nos Hcgimcnto..s de Fazenda uutigos 
e modernos, podem continuar á ser prestadas por simples termo uo& 
livros proprios das RllJJartiçõcs que as tomão ; 

2. 0 Que da obrigaçno assim coutrahida pelos fiadores resulta por 
força da lei em favor da Fa1.cnda Publica a hypothcca lcgnl conferidu 
á mesma l' azenda pelo arL. 3 . 0 § 5.0 da mencionada lei sobre os 
bens immoYeis dos rcsponsuveis c seus fiadores; 

3.• Que nos termos de fiança se devem cspcciali~a r com os precisos 
esclarecimentos os bens que fi cao obrigados á Fazenda Publica á ris ta da 
disposição que assim o exige, dos arts. 2 .0 ~ 10, c 3 .0 § lO ela mesma lei, 

4.0 Que embora uno se tcnllfio ainda expedido os llegulamenLos 
do Goremo para n exccuç.no da rlita rei, tem sido pratica no The
so UI·o, aconselhada por motivos. obvios, depois de lanudos os term os 
mandai-os inscrever no registro gllral das hypothccas do districto com
petente, risto o art. 9. 0 da mesma lei, segundo o qual as hypoLhocus 
l cgacs especializadas sómcute valem contra terceiros ilosue a da tu d a 
inscripçao. 

5.0 Que cmquauto não baixa rem os Regulame ntos pam execnçllo 
da lei hypothccaria, em lugar do dito termo os proprios rcspon
savcis, conforme o art. 1:23 § 2.0 do l\ egulamcnto ciLada, podem 
hl'!>Olhecar especialmente em garantiu da Fazenda os seus bcus, que 
J>oss:Jo ser objecto de hypotheca ( Lei cit . urL. 2 o Si 1.0 ), e neste 
caso, tomando a hypothcca o caracter de couvencional, depende 
('SSeucialmenLc de csm·iplura publica, Hinda que srjao privilegiadas 
as prssoas que a consLiLnircm , corno o exige, sob pcua uc uullidauc, 
o arL. 4. • Si 6. 0 da referida lei : c 

G.• Que em tal hypothcse, la vradn no livro das notas a escri ll
f.um de hypotbeca cnnl'encioual, é indispcusavel, ft bem da Fazenda 
I'ublica, iuscrevel-a no regis tro geral da~ hn>othccas uo dislri.cto 
competente, na confurmidatlc dos arts . 2. 0 c 4. 0 do Hcgulamcuto 
de 11 de Novembro de l SHi, c art. !l.• da lei citada, c mais dis 
posi•,ões em 1igor.-José Carlos c!c Almeid<c .-irdé!S.- ~r. lus!>ectOI) 
tlü Alrauúc3u ua COrte. 
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r :om]Jctc nos Pt•aticnntes tias Alfandcgns a grabi!lcaçllo dos dias em 
qut! faltarem a Rcpartiçno por motivo de molcstia provada a juizo 
tio rcspcotivo Chefe, visto ser este o unico ventimcuto que percebem 
:~quellcs empregados ; nfio devendo entretanto proceder-se do mesmo 
modo para com os supranumernrios por não serem considerados 
como cmprcgadQs, mns sim como co llaboradores, cujas gratificaçtlies 
são pagns pelo t.rabulho que prestão. Circular de ~5 de Novembro 
de lSG::i. (Diorio O{fic-iaL n.0 202 de 1865.) Veja o. nota ao art. 102 
nestes adclitamculos. 

'O Aviso di'J 1lfútísteri@ da Justiça ao ela Fazendo., de '15 de Setembro 
de 1805, (oi commun·icado d Director·ia Gem~ das R enda.s PubLicas 
por Aviso de 23 elo mesmo me;; c a'nno . (Diario Official n.0 226 de 18Gfl. 

;pôtle-se suspenil~1· o alfandegamcnto de um ou mais armazeos de 
·Um entreposto, conlinuanclo o restante deste separado daquelles. 

Portaria a Alfandcga tia C<lrte etn 8 de Novembro de 1865, (Dial"ia 
{l!fi;c•iat 11. 0 261 de 1865.) 

Art. ~Ui8 . 

Aviso ao Presidente tia Bahia em 17 de Novembro de 1865 . 

Illm. e Exm. Sr.- Rcsponrleótlo ao offieio de V. Êx. de 22 de 
Ahril ·tlo anno .passado que acompanhou o requerimento da Junta Di
rectora da Associaç;lo Commércinl dessa capital, soliGitando uma 
meclidól analoga a do art. 2·56 do Regulamento das Alfandegas de 19 
·do Setembro de 1860 contra os v.imcs c sipós que atilo os sacos de 
·algodiio; haja V. E~. de decla.rar á referida Junta, que o Governo 
..Imperial niio j~IIga neces~ario por ·emquant.o alterar o mo tio por quo 
·é !'cito actualmentc o des.pacho das sacas de algodão ; sendo muito 
fac i'! ao comprador .fazer abater o preç.o dos ,;imcs e si pós, que atao 
·os ditos sacos, sem que seja preciso .fixar tara para esse fim, como 
o prescreve o •Citatlo artigo para as caixas de assuc01r. 

Deus Guard·e a V. ·Ex. - José Pedi'O Dias de C.anaUto.- Sr. 
Presidente da .provinda tia Babia. 

Arts. 283 c 284. 

V~ja-se a nota ao ni't . :117, nestes addHamentos. 

A1•t. 336 ~§ 6.0 , 7.o c :10, 

A,·iso ao Presidente da província do I\io de .Janeiro cru 5 de Ou• 
tubl'O de 1865, 

lllm. e Exm. Sl'. - Accuso recebjdo o· officio n.o 17622 de H de 
Agosto ultimo, com que essa i'residenr<a transmittio o do Juiz 1\lu
nidpal do Termo de S. Joilo da Barra, consultando se os indivi
cluos que trabalhárão na arrecadação e transporte dds salvados do 
brigúe oldemburguez 1\nton Guneher, naufragado na praia do Assú , 
tlc1'elll ser pagos do;<> seus $('fyi.ços a'lt~s de dctl\lZida a importancia 
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dos tlireiLOS de imporl.ac;5o: c em resposLu dedaro ,, , •. Ex. , pnt'll 
os fios convenientes, que, á Yist:~ do diSlJOSLo no t~rl. 33G §~ G.o , 
7.o c tO do Regulamento das Allandegas, c da doutrina do urt. 
738 do Codigo do Commercio, n:; despezas com os sa lvados do rc· 
ferido na\•io devem ser pagas de prefcrcncia aos direitos n cacs, os 
quaes sao ueduzidas do producto da arrematação. 

E porque do oficio do Juiz Municipal consta que o Aclmi nistrad or 
da Mesa ele Ueullas de S. Joiio da Barra t·cclamára o pagamento da 
<1uantia de 2 : 182H714 pelos direitos <.los oi.Jjcctos sa lvados c acTema
tudos em praça , o que , aLLcuta a disposição do art. ~ 3 4 do cliLo 
Regulamcoto, ioduz a crer que houve CITO no ca lculo dos direiLM, 
por ser aquclla quantia cxorbilantc comparada com a de 3: D39S2üu 
prodn cto da arrematação; cumpre que V. Ex . determiuu aquclle Admi
nistrador que corrija o e rro que parece Ler-se dado, organiwnúo uo1u 
ea lculo do.l direitos ua fórma explicada pelus Ordens n.u 61 de 4 un 
Abril de t 859, e n. 0 232 do Lo de Junho de 1863, c íuf'orme o Thesomo 
tio modo porque proceder , e qual a quantia resLantc, depois de dedu
zidas as .dcspezaõ do sall'< m mLo; serv ipdo-sc observar-lltc, que dcrerá 
requisitar ao Juiz o pagamento integral dos direi Los , se a 11uun tia ftlr 
sumciente, não exigindo, no caso contrari•1, mais do que o rcstu 
em deposito. 

Ao mesmo tempo haja V. E~. de dcclarur lambem ao Juiz Muni
cipal, que, pagas as dcspczas tlc sa lvamento , uüo poderá o sa ldo r cu 
deposito ser entregue aos interessados, sem que scj:lo sati sfeiLos os 
direitos ue consumo a que estão sujeitas as mercadorias ancnwtudas, 
Gollforme prescreve a vitada Ordem n." 61 de 4 de Abril de 1859. 

Deus Guarde n V. Ex.- José Pec!ro Dias de Cctrvalho.- Sr. Pre
sidente lia pro'l'incia d'o Rio de Janeiro. 

Arts. 347-~ 438 .n.• 3, 41>7 SI t .o, •1., .J. e 6G3 § 6.• 

Ordem a Thcso~raria de I'eruambuco em 5 de OuLubro de 1865. 

José Pedro Dias de Carvalho, Presidente do Tribunal do Tbcsouro 
Nacional, declara ao Sr. Inspcet01· da Thesouraria de Fazenda da pro
víncia de Pcruambuco que, tendo o Governo fmperinl contractado 
com a Compa_nhia United St.atcs et Brasil lllai! Sleam Ship Crnn,pa71y 
o ser.vico posLal enLrc o lmpcrio c os Estados-Unidos, concedeu a 
esta empfcza os mesmos privilcgios c isenções de que gozão os JJil· 
<ruetcs ilu Real Companhia lnglcza de SouthampLon c das 1J'lessaqe1·ics 
lmperialcs da Frauçu, incluiudo-se nesta concessão a isenção elo pa
-gamento da ancora~em mediante as condir;õcs que julgou convenicutcs 
na fórll\a do l[UC d1spoc o Decreto n.o 803 de 20 de Setembro de 18;;4. 

Fazendo esta commuuicação ao Sr . lnspecLor da 'l'hesourm·ia, rc
-commcnda-lbc que a. trausm iLt.a ao Inspcctor da Alfttodcga dessa ci
dade, para que este fuçá extensivas aos paquetes lla referida Compa
nhia as di sposiçqcs dos arts. 347, 1r38 n. 0 3, 4&7 S) 1.•, 471J c GG:{ 
§ 6.o do Regulamento das Alfande!(as, c quaesquer outros favores 
que se achno concedidos áqncll:~s Companhias.- .Tos é Pcd1·o Dicr s 
ele cm·va!ho. 

Arts. 432 ~ ·J . o c -!33. 

:!São obstante não ter siuo praLicn exigir-se dos mestres dns c111-
barcacucs que se destinão aos portos do interior a cxhibiçno dos res
pectivos conhecimentos de carga, quando Jcchão seus manifestos , 
sendo ·estes organizados em vista dus despachos e guias a que se re
ferem os arLs. G28 Si 2.o e G29 pat•ugc·apbo nnico, deverá d'orn em uianLc 

·•ordenar-se IJL\c CS$Cs mnoifcstos s~jüo fciLos na fórma rlcternlinada 



§._ ., 

J o ar~. 43:2 ·§ -2. 0 , á vista dos_r_cspccLivos ~espachos, guias, c có olle~· 
·<;.imcntos de cut·ga, ficando SUJCttos os cap1L1Ies ou mestres as penas. 
estabelecidas no àrt. 433 !l) 1.0 I'urtaria à Alfahdega c,la Côrte em 23 
'de Nóv.embro de 1SG5. Aviso ao Miui~terio da Justiçl!. na mesma !l'aLa. 
(Dia.dõ' OfliciaL u. 0 284 de 1865.) 

A1•t. 438 n.0 3. 

A.' Alfandega da Côrte. Em 23 de Outubro de 1865. 

Communico ao Sr. Inspector di,! Alfande·ga da Corte para seu eonhe
t imcnto e c,tevidos ctrc itos, que á Companhia de Paquetes dos Estados
Unidos forão conccdi(jos os mesmos priYilegios e isenções de que gozfio 
ps Paquetes da Real Companhia de Southnmpton e das l'llessagei-ics 
Irilperiales de Bordcaux; podendo, portanto, o Sr . Inspector, co mó 
lhe faculta o Regulamento das Alfand egas, pemüttit· b desembar(lue 
dos passageiros c suas bagagens no trapiche alfandegado da Saudc, 
c mandar que o 'calcu lo dGls direitos de que tràta o art. 1.0 do 
Decreto de 5 de Abril do corrente anno, quando não possa ser feito 
inime(liataménte pela 2.• Secçãô, srja provisôriamentc pr·occssado 
pelo Gonf()l'entc das bagagens, c depois sú.bmcttida a rc,•isão da dita 
Sci:ção. -!osé Pedro D·ias de Ca'I'Villho. 

Cmnnpmicóli-sc na mes-ma àata ao ,1:iinistcrio da, A rJ?'icttllurà: 
( D•iàr•io Oflic-iat n.o 25 1 de 1805.) 
' V(,ja-!e à l10ta ao art. 3Ü' nestes addibmcnLos . 

Veja-se a nota ilO art. 3 ·17; nestes udditumeufo; . 

Al't5.<f63 S)uuicoc .~:l2§$~-· c :11>.• 

Apeznr de citado cnt a,. nota ao a·rl . -iG3 § unico, a que se ?'e{ere 
'(t nota ao art .• &12 S\8. 0 , .ittlgamos conveniente transcrever nestes ad .:. 
'd-itamentos o Aviso ao ltliniste?·io dos Est7·angei1·os em 18 ile Ab1·il 
de 1864, pelo' qual se declafou qtte os Consules est!'iJJITffei7·os, as,·ún 
t omo out 1·os qttaesqtwr passageiros, só gozão da isenj)qo de d·i.:. 
·reitos' parít os ebJectos ao seu üso e co1istilno, qnándo chegão pel,a 
p1·imeira vez ao bnpe1·io, ainda que não os 'aco mpanhem na mesnw 
t'!dba?·oa~ào que os bi·amspd?'tat. (6l1Ueçdo.) · , · • · -

lÜiitistcfiô dos Négocios da Fatcüda.-Em 18 de Abril de 1804, 

i llm. e Exm. Sr.-A' vista da prétcocdo ilo Consul da Prussia o 
$ r. Stengel, j.le que trata a _nota do Miuis~t:o de sua ua,çdo, a que 
V. Ex.• ~e refere em seu ÃY tso de i L do corrente, so brc a isenção 
de direitos pàra' os unifornies que o referido Consul recebera I_)Clo 
p~q ueJe,_ inJ;Iez ~lagdale~a, tcgllo ,de _qondera~ a _v! Ex. qu~ a iseri .:. 
çno de d.1rç•tos ,d~ que,g·o~~o os ,EI!Jb<;~•xlld~•;es _e ~~1mstros estranJ>eitos 
c em geral as pessoas· empregadas na dtplofuacw, pára os objectos 
ucs~inados para uso proprío, só é concedida qunndo <;hegilô áo lm·
peno, na fórma do Decreto n.o .2022 de ll de NoYcmbro de 1S57, c 
art. 512 SI 7. 0 (do Reguinmcnta das Alfandegas). Depois de estarem 
no Brasil acreditados junto á Côrtc; só os Embaixadores, Ministros 
Í'csldentés e Eircàrrégallos- de- Negóciós gozno da ise'n~ão - de direi'tos 
pari! . ps __ gen~ros , c ctrc.itq~ im ~ortaljos, gQa!;dadas ~s ,,co nd~çü,c,_~ , do 
De'eretb cttadb, Os €ons'ú les, p1ortunto, iiflo têm e·Sl>c du·ctto de manda~ 
vir, isetltb's dé ll ireitós, para seu pronrro uso c cbtisumo, geueros c 
l:ticitos suj eitos aos mcS1q)QS direitos. Só quutJtlo chegao pela prinieirLi 
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'l'el goz!l.o da i5ençtto, 'nllo só em vi·rtude do art. 51~ § 7.o, comê 
do § !!> e nota 9~ da Tarifa, que concede, livre de direitos, odes· 
pacho da roupa d·• uso pessoal e diario dos passageiros e quacs
qu•·r ohje,·tos usados do seu uniforme e vestuario, ainda quando nAo
lls 8('ompunh••m ua mesma emhal't'nçno que os transportar. Do Aviso 
de V. Ex. nno consta se o Consul da Prussia veio de proximo· para< 
o B"n•il, teudo já o seu uniforme, que agora mandou vir, ou se 
est ando ha mais te.mpo residindo aqui , fez encommenda do 
uu.rormf', e o mandou ''ir. Na segunda bypothese nno é regular 
o drspaeho livre, e gozaria elle de uma isenção, de que nao tem 
goza .tu iguaes Agentes consulares. E pois rogo a V. Ex. se sirva de
clarar-me se o Cunsul da Prussia veio de pro · imo nomeado, e se o 
uniforme para que pede isençfio é no,·o, e mandado encommcndar 
depois de já estar residindo no paiz, a fim d.e que se possa resolver 
a semelhaute respuito . Deus Guarde a V. Ex.-José Pedro Dias àe 
Carvalho.-Sr. Joilo Pedro Dias Vieira. 

Arts. 4'1:l Sl t .• e 4'16 Sl t . • 

Quando se delermina que os sobrcsalentes seji!o obrigados a de· 
posito, deve entender·se esta circumstuncia como condição neccssariu 
para a isençilo de di1·citos de consumo; mas se os Capittlcs dos navios 
illjeitlío-se a pagar esses direitos, nenhuma necessidade ou motivo 
póde haver para obrigai-os a depositar os referidos sobresalentes . 
Deve·se evitar o abuso que póde resultar da coocc8sao ao CapiUio
de dchar a hordo a porçao de sobresalcntcs que fôr necessario para 
uso do navio durante a s oa estada no porto. Portaria a Alfandega 
da Côrte em 9 de Julho de 1850. 

Art. 4'14. 

Yeja-se a nota no art. 347, nestes adittameotos. 

Art. 4'16 Sl t .• 

'Vejn·se a nota ao art. 172 § t. o, nestes additamcntos. · 

Tabella n.• f f a que se refere o art. 486 Sl 2." 

Mandou-se incluir nesta Tnbella o fnrello. Circu~ar de 12 de Ou· 
tubro de lt!65. (Diario Of!i.cia! n.o 245 de 1865.) · 

Mandou-se incluir tambcm nesta Tabella a graxa, o sebo e o azt>ite. 
Circular de 24 de Outullro de 186~. (Diario Official n.• 251 de 1865.) 
. 1\lnndou·se ainda comprebender nesta Tabella as pipas vazias des· 
ti011das ao acondicionamento da aguanlente de uns para outros 
portos do lmperio. Circular de ao do Outubro de 1865. (Diorio Ofli. 
cial n.• 2&7 de 186&,) · 

Mandou-se que fosse comprebendido nesl.ll T!!bella o olgod!lo em 
rama. Circular de 16 de Novombro de 186f>. (D,ario 0/ficiW. o.• 271 
de 186fl.) 

,\rts. 492 e 493. 

Aviso ao Presidente de Santa Catbarina em 25 de Outubro de 18i5. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo em vista o reqnerimen to dos negociantes 
Mendes Filho & Lemos, pedindo que se lhes mande Featituir a im
ttortancia (los_ impostos que pagárll.o (,)e etportaçno ele farinha de 
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l!Randioca, mandada no palacho nacional - P!u.to- para a :Vilfa de 
Uruguayana com escalas pelos portos de Montevidéo, Pay~andú 011 
Sal·to; e outrosim que se lhes permitta descanegar DI! refenda Villa, 
livre de impostos a farinha qu.e tiverem necessidade de baldear em 
Montevidéo, PaysandiÍ ou Salto, e onde a que~em reembarcar para 
o seu destino; tenho a commtmicar a V. Ex. que fiz constar aos 
referidos negociantes, que solicitassem dessa Presideoria a faauldade 
de embarcar para a mencionada Villa, por baldeação em Monte· 
vidéo, ou outt·o panto do Estado Ot·ientul, visto lhe ser ella conce
dida pelo disposto no art. 4.9~ do Regulamento de l9 de Setembro 
de ~360, nãG tendo lugat• a restituição dos direitos que pagou, por 
uao terem requerido em tempo a competente autorisaçao. 

Deus Guat·de a V. Ex.- J@sé Pedro Dias de Ca1·vallw.-St·. Pre· 
s idente da província de Santa Catharina. 

V~ja-sc a nota ao art . . '<()3 § uuico, nestes add·itamt'ntos . 

'Permittio-se 0 despach0 livre de direitos de consumo, mas sujeitos 
<!!Os de expediente, para duas caixas contendo corrêas para as ma
c hinas do Arsenal dtl Guerra, importadas por um particular. Por- . 
tu ria á .~lfandega da Córte em 8 de Norembro de. 1865. (Diario O(ficiat 
u.• 267 de 1865). 

Semp1·e que na Alfandcga se receberem armame11Lo o outros ob
jectos enviados ao Ministerio da Guet'fa, deve h lnspector mandai-os 
immediatamcnte despachar e entregar ao Direclor do respectivo Ar· 
senal, podendo em caso de duvida, proceder aos necessarios exames, 
fazendo pt·cviamente abrit· as caixas e involucros. Portaria á Alfan
dega da Córte em 16 de Novembro de 1805. ( Di01río 0/ficia.l n .• 
274 de 1865, ) 

Aviso ao Presiáell.tc de S. Pat•lo em 21 de De;;-emb ro de 1865 . 

lllm. e Exm. Sr.- Respondendo ao oficio de V. Ex. de 27 do 
mcz passado, ent que communica ter ordenado á Thcsoururia d11 
Fazenda dessa província, que mandasse restituir a José Spetzer a 
q uantia de 357SOOO de direitos de consumo pagos na Alfandega da 
c idade de Satltos, por 500.000 espoletas, que alli despachára, visto 
que, tendo sido as ditas espoletas comprad as oa mesma occasião 
co m mil armas pura o serviço do Corpo Municipal da proviucia, por 
i<lentidade de razão devia tJrocedet'-Se á res11eito dellas, como a res
peito das referidas armas; declaro a Y. Ex. qne fica approvada esta 

- sua deliberação . 

Dens Guarde a V, Ex . - José Pedro Dias il.e CarvaUw. - Sr . 
Prcsidcntfl da Provincia de S. Paulo . 

Art. 1>12 § 26. 

,\' Thesouraria de S. Pedro em 17 de Ou &ubro de 1865 . 

. José Pedro Dias de Carvalho, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, á vista do Aviso ele 11 de Se tembro proximo findo , no 
-qual o Sr. Miuis~ro d(l Guerra, em Yiagem o a Província de S. PedrL>· 
do Su'l, participa que, scad·o oollsul:tadu pelo ln·:;pector da Alfnndl>g ~r 
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<1·~ Urug_uayana-1. 0 se dcYiq on nlio suj eitar llú r,ngamcnto dos rtr
r.ertos de consu mo as mercarlol'Jas qne de piiiZCS estrangeiros fo ssem, 
~mporta~as. para fornecimento do exer<'._it~ brasi leiro em. ope raçüet>. 
na PronnCia; - 2.• se cstavlio ou 11ão SUJC~Las ao referid_o pagamento. 
as mercadorias destinadas ao consumo das forças alliadas que com
J!llnbão a parte rio exercito alliado ali i existente; responderá, quanto, 
•10 1_. 0 ppoto que, attentas as circt~msta.n cin.s cxtraord in at·ias da pro
vrn cHt, convrnha dar-se despacho h,vrc n tae~ m_ercadorias, sob rcs
ponsa'bilidauc dos contractudores do foro.ccimento ao exercito, assig-. 
nando clles Lenn.o, c sujeitando-se o caso á decisfio deste I\'lini,stcrio.; 
e quanto ao 2. 0-qoe por identidade de razão devia a Al fandcga con-. 
('iJdcr Lambem despacho livre aos geoeros importados para suppri 
mcnto do exe•·cito nlliado, sujeitando igualmente a n.atcrin á com
petente decisão : declaro ao Sr. lnspcctor da re~pectivu Thesouraria 
de Pazendil, pnra sua in telligeociu c devidos en:eitos que, consideradas 
:ts ra~ü es, expostas no Av iso all urlido , e a di>pos ição do ar~. 51;2 §: · 
:2G do Regulamento rias Alfaodegas, que isentou dos ·direitos de con -' 
sumo os gencros c )nercadorias mencionadas no seu art. 32 1 c na 
Tn bel la n. o 1 annexa ao Decreto n. o 2486 de 29 de Setembro de 
18:.9, foi ;~pprovada a solução que deu o dito Sr . Min istro á con
sulta da Atraudcga de Urnguay<lllü: <tnc na disJ>Osição do citado S) 
::>G devem julgar-se comprl'h codidos os despachos das mercadorias e. 
!~Cner·os importados pelas fron te iras te rrestres e pelos portos ha!Ji 
Jitados e alfandegadós elo rio lJrugua.y, tanto para o fomccimento 
fiO exercito bra~ileiro, como rlas forças do exercito !lllindo em ope
rações na extrema da Província: e por ulhimo, q,ne silo isentas de. 
diTeitos de consumo as madeims tle construcção, que pelos mesmo:; 
portos forem importadas. c Lodos o> generos ul imcnticios de que. 
vatn a Tabcl la n.o 1., com~ já fo i explicado pela Ordem n.o 130, 
(,le 21 de .Maio do armo passado. -José Pec!ro Dias de Ca,rva.!ho . 

li•·t. ~·12 § 33. 

J\Janrlou-sc despachar livres de direitos Ynrios objcctos de deYoçifo,_ 
P. tuhicas vindas de Gcnova no brigue D·iva, com destino ao com
llli~ sario ge ri! I da Terra San~a. Porta ria a Alfan d_e~a da Côrte em 12• 
de Outubro de 1865. (l)ia?·in Official n, o 245 de 1865). 

J\ilaudou-sc dcspnçhilr livre de direitos um si oo mandado vir, por· 
pessoa parlicQlar, da ei.dndc de Braga a bO t'dO d·a galera Alia,masto·r 
<:' dcs tiuaúo {t igr'cja matriz de N~ssa Senhora - dos RcmcJios. da ci
•ladc de Paraty, na Provinria do Hio de Janeiro: J'orturin á A, lfapdcga, 
t;la Córte em 2& de Outubt•o de. 1865. (Diana 0.,/i cial o •0 251 de. 
~S3i>) . 

~· Al(andcya da; COrte em. 2( ele Dezembro ele 1SG5. 

Haja o Sr. Inspector da Alfan dcga da Cô rtc de m~ndar despachar 
nvre de direitos, e pôr á disposição dn Lcgaçüo Austn aca nesta Cô rte. 
mna caixa com objectos de lgrrja destinados á congrcga•;üo catbolica 
das ir;nãas do Sagrado Co ração ela 8ar]t11 Virgem l'l laria , em Porto._ 
"\ lcgrc, ,·indo u ltimam ente do Bane no navio PetropoLi$. - José· 
J'ed<rn Dias de C an·v.a,Lho. 

Di1·iaio-sc Avi$o ao Mú1istro ?'asidcntç do In:po?'io cl'Aust?·ia nes6~ 
í;ôrte . 

Qt~anrlo !la apresentação do origiual da factura se Loruur evidente. 
!J;UC n;io hot~vc i11tcnção de lesar a Pa,zeuda, sendo por e-xem pl o, 
\usi g o iri ca o~e i\, cli[crença do pc~o entre o d qlarado na mesma fa~:-
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tnr.1 c o constante da nota, púdc, por cquiuarle, ser a. parte rcle
radn da mtJita, pcrmittinúo-sc-lhc em seguida a verificação do peso 
liquido. Portaria á Alfandcga da r.ortc em 24 .de Novembro de 1865. 
(Dim·io Ofli;ciat u.o 285 de 1865.) 

E' permittido aos ·des.pachnntes fazerem os despachos das mcrca~ 
clorins, munidos de autorisaoii'o gera\ ou especial, dada em separado 
dns notas pelos donos ou consignatarios das mes.mas mercadorias, 
I:Oill tanto que fiquem acnutcladas as disposições do Si~-· n.os 3,_ 1, 
(>. e 6 do art. 541 do Regulamento. Ordem. á Thesouranu de Sergtpe 
em 20 de Norembro de JS65. (Diario Of!lciat n. 0 28~ de 1865.) 

-i\rts. GóS elo RegulamcGto, c 26 elo Dccx·cto n . 0 3217 
ele 3,:1 c~e Dcz.cml,l,l'O tlc iS63. 

DECRETO N. 3547- DE 25 DE NO\'EliB!\0 Oll J8G5 . 

lleroga o art. 26 do Decreto n .o 32\7 de 31 de Dczem!Jro 
de 1863. 

\'isto o nrt. 172 do Regulamento das Alfundcgas de 1D elo Sctem!Jro. 
de 1860, Hei JlOI' bem Decr1~Lill' o ~cguintc; 

Art. 1.0 A,chando-se diiTerença para menos entre n nota e as mer
cadorias postas n despacho, sómeo~e serão cobr~dos. direitos do q_uc 
rea lmente se verificar, quando os da diU'erença o ao excederem de 
lOOflOOO, excedendo, porém, a parte ~pgará os diroitqs correspon' 
dentes á quautidude dcclar.ada na nota, 

Si Unico. Dando-se circumstaDGi!IS. que revelem fraude ou subtrac-. 
Çiio _d,e •.nl}rcadorias, ou se neto manifesto se necon]Jcccr o se1,1 des
~~lltn nJho , proceder-se-hu ngs termos do nrt. 5&8 de Regulamento de 
19 de 'Selcrnbro de 1860, qualquer qu_e s'eja a differença dos direitos. 
que se pretender subtrnhir . · 

Art. 2.' Fica reYogado o art. 26 do Dcc.rcto n. 0 3.217· de 31 de De-. 
zembro de 1363. 

Jo~6 PcdL"o Dias de C.urvalho, do Me\1 Con,sclho, Sen.ador do Im-. 
p erio, MinistJ'O c Secretario de Estado dos Negocio,s da Fazenda, e 
It r·cs identc do l ;ribuoal do Thesour·o Nacional, assim o tenha entcn
cli.do e faça executar. Pnlacio do Hio de Janeiro em vinte c cinco. · 
1le Novembro de mil oitocentos sessenta c cinco, quadragcsimo, 
quarto da Independeu.ciu c do ~mpcr~o. · 

Com. n I\nbrica. de Sua ~[agestade o lmperaçlor • 

.Tq:;é Pedro, D.ias dq Ca.rvalho. 

A.' Atfanlle!;a da !>:urte em 12 de Outubro du 1.865.. 

Con}m,unico ao Sr. lnspector dn AJfandega da Córte, par.a a. sua. 
lntelligebcia a devidos ciTei tos~ que o Tribimál do- 11hesouro resolveu, 
rleferir , por r.quidad~o reç~rso rtc Joaquil1} Lop,es d_e Çanalho & C:"' 
do despacho dessa lospectoria deuegando-lhes a restttmçllo da quant1a 
de 22:JH5GO, importanc(u do deposito que ciTecttJár~o em caução. 
c,!,os di,rcitos de mercadonas ree~portadas. para l\lontc''l déo na b~rca 
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brasilcira-lualina,- vistt) nfio tcreHl apreseutatlo em Lerwpo o do· 
Ctlmonto de descarga das mesmas mercadorias na ··uella cidade i de
vendo e Sr. Iuspector or·tlenar a restituição requerida, pagando os 
recorr•·ntes como multa o juro corrente 1~ela móra nos termos do 
art. 615 § 1.u do Regula!lleuto das Alfuudegns.-José P~dnJ D-ias 
de Carvath.o. 

J\rt. 822. 

Mandou-se observar o Regulamento das Alfandegas a respeito do 
despacho de ree~porta ção a 4ue de co11formidade com a ordem o." 
73 de 19 de Fevereiro de 1862, estavuo sujeitas diversas mercadorias, 
quando forão reexportadas da Pmvincia do Pará para a Republica 
do Pcrú, por não se achar ainda crendo na respectiva Alfusdega o 
entreposto ue que trata o Decreto n. 0 3~17 de 31 de Dezembro de 
1863. Ordem a Thesouraria do Pará em lU de Outubro de 18!l5 . 
(Diario O{ficiat u.0 2l1 de 1865. ) 

Arts. 828 § 2.0 c 829 § uolco. 

Yt•jn-se a nota aos arts. 132 s; t.o e 433, nestes additameutos . 

Art. 838 • 

.t Alfandega da Córte em 11 de Dezembro de 1865. 

A vista do que informa o Sr·. InspecLor da Alfandega da Córte 
em seu omcio do 1.0 do corrente n .0 425, tenho por conveniente 
recommendar ao mesmo Sr. I nspector que na confecç!lo da pauta 
semanal faça observar escruptdosamente o disposto no art. 638 do 
Regulamento dus Alfandegas.-José Pedro Dias de Carvalho . 

Arts. 803 ~ 2.o, 064 § {,o n.o f e .,.64 n.o t e SI 1 .0 

A' Thesouraria de' Pernambueo em 22 de Dezembro de 1865. 

Jose Pedro Dias de Carvalho, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional , communica uo Sr. lnspecLor da Thcsouraria de fazenda 
da província de Pernambuco que o mesmo Tribunal : 

Visto o olncio do Sr. luspector, de 7 de Novembro de 18631 transmit
tindo a petiçao em que José Joaquim Dias Fernandes Jumor recorre 
da decisuo Ja 'l'hcsouraria que lhe negou a restituiçao t.la quantia 
de HSS~50 de ancoragem, exigida pela Alfandega, da galera americana 
Samuet Robertson, que entráru por ~ rribada, descarrcgára todo o car
regamento, vendendo-se parte dclle, e depois fôra condemnada por 
innavegavcl, arrematada e rcconstruida pelo snpplicanto!, passando 
a ser pl'opriedade brasileira, sob o nome de JlfindcUo, pago o im
posto de 15 °/o i 

Considerando que a ancoragem, bem como qualquer outro direito 
de navegaçfio, é devida pelo facto da entrada do navio, ainda que 
por arribada forçada, e que a referida galerd nl!o se acha compre· 
hendida na excepçilo do art. 663 Si 2.0 du Regulamento de 19 de Se
tembro de 1860; 

Considerando que e1111bora o recurso, nos termos do art. 764 n.o I 
e$ 1. 0 do citado Regulamento, devesse ter sido interposto directa
mcnte para o Tribunal do Thesouro, e nao para a Thesouraria, e 
desta para aquclle Tribunal , como foi 1 to davi<~ foi aprese nt ado em 
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tempo perante a jurisdicçllo incompetente, que aliás nllo devia ter 
teinado delle conhecimento, e sim encaminhai-o á instancia su
perior; 

Considerando que os direitos de portos c impostos de navegaçllo 
s!le credito& privilegiados com hypotheca tncita, conforme o art. 478 
§ 3. o do Codigo do Commercio , mas que nas vendas judiciaes extin
I!Ue-se toda a responsabilidade da embarcação para com todos e 
quaesqucr credores desde a data do termo de arremataçllo, c fica 
substituindo sómrnte sobre o preço, emquanto este se não le\'anta, 
nos termos do nl't. 4.77 do dito Codigo; 

Resolveu tomar conhecimento do recurso e mandar rest.i.tuir ao 
recon·ente a quanti·n de que se trata; devendo bCr exigida de quem 
de direito fór, nn fórma dos nrts. 663 § 2.•, c 664 § 1." n.u 1 do 
Regulamento, por constar dos papeis que a mencionada galera en
trára com carga e snhira depois em lastro para Lisboa. -José Pedro 
Dia• de CarvaUto. 

Art. 083 § O.• 

Veja-se a n~tta ao art. 347, nestes additamento~. 

Art. '7f9. 

O Agente· do deposito de aguardente nn estaç~o da estrada de ferro 
de D. Pedro Il não pllde ter o caracter de Fiel, e sim o de Agente 
por parte da Alfandega, na fórma por que foi creado o mesmo de
posito, embora tenha hoje este de ser considerado deposito publico, 
por ter aquella estaçllo passado ao dominio do Estado. Portaria á 
Alfandega da Côrte em 26 dé Outubro de 1865. (Diario Ofli.cia~ 
n.• 251 de 186&.) 

Art. '71'>8. 

Veja-se a nota ao art. 120, nestes additamentts. 

Art. '762 § unlco. 

Veja-se a nota ao art. 10( nestes additamentos. 
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Pecrcto n.o 3521 B de 30 de Sctcmhro de 1865.,............. 103 

A.ddilanumtos. 

Nota ao a1·t. 38 do Regulamento.................. ... . .. . .. • 3 
» aos arts. 69, 73, 74 e seguintes .... .................. ,.. >> 

,, aos arts. 73, 74 c seguintes ... , ..... ................... , 
» ao art. 79 (notn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • , 

Nota ao art. 88........................ .. . .. . .. .. . .. • .. . .. 3 
~ ao art. 88 !\)§ I. 0 e 4.• .................... , .. .. . .. . .. . .. 4 
» ao art. 102 . .• .. .•• . , •• •. , •..•. , . . . . • • . . • • . . • • . • • • . . . . , 

» ao~ arts. 104 e 762 paragrapho uni co.......... . . .... ... » 
" ao art. 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

» ao art. 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . . , 

» ao art. 123 §§ 1.• c 2.P. ·. .... .. .• .. .. . .. .. . .. ...... .. . G 
, ao art. 1 ~H .. .. • .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. • 7 
» ao art. 126 .•..•••.•.•.•....•••.• , ..•. , . . . . . . . . . • . . . . . " 

, aos arts. 217, 283 e 2Sí ....•.•.....•.. , ............... " 
» ao art. 256 ........ , . , .. ... ............ .... .... , . . . . . . , 

" aos arts. 283 e 284.. • . •... ... . , ..• , ... , ....• , .... ... , . . , 
» ao art. 336 !\)!\) 6.•, 7. 0 c 10 . ......... , .......... . . ,.... ,, 

" aos arts. 347, 438 n.• 3, 457 !\) 1.0 , 474 c 663 § 6.•..... 8 

» aos arts. 132 § 1.• c 433 .......... , .................... » 
>> ao art. 438 o.• 3 .. . .. . ...... . , ............••. .• ,...... 9 

v no art. 457 § 1.•........... .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. , 
>> aos arts. 463 poragrapho unico, c 512 !,)§ ,7 ,• e 15....... ,, 
, nos arts. 472 § Lo o 475 § 1. 0 ,...... .... • .. • .. .. .. .. .. lO. 

» ao art. 47 4 . •.••. .....••..• .•. •..... .•• • : ••......•• , • • ,, 
» ao art. 475 § 1.o........... .... ....... . ... .. . .. . .. .. .. . , 
,, no art. 4 86 § 2.• .......•..•.• ,. . ...................... " 

v aos arts. 492 e 493 ... · ...................... ,.......... >) 

» ao art. 512 §!,) 7. 0 e lií................................ 11 
!' ao art. 512 !\) 22.. ... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. ... .. .. J) 

" ao al't. 51'2 Si 26 . ..... . ........... .. ...... . . . . . . . . . . . . » 

l' ~Q art. &12 § 33....... .. . .. .. . . .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . 1.:! 

j) aoart~522§ .2.o ..• , .......... , ......... , ...... , .. , .. ,, 



Pags, 
1> ao art. SH § 2.0 n.os 3, '4, 5 e 6.,,. .......... ,.. . .... . 13 

» aos arts. 558 do ficgulamento, c 26 do Decreto n.0 3217 

de ~ t de Dezembro de 1863 ........ ,................. » 

" ao art. 615 § 1. o.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. .. • n 

» ao art. 6'2~ . .. .. .... .. . ... . . . ..... "" .. " ...... . ... " a 
» nos arts. 628 § 2. 0 e 6~9 paragrapho unico ....... , . . . . . » 
• ao art. 638 . ..... ,. ....... . .. . .. . .... , ..... , ........... » 
» aos arts. 663 § 2.o, 664 § t.o n.o 1 e, "i64 n.o 1 e § Lo... . » 
)> ao art. 663 § 6 .o .................... ,. , ............... 15 
» ao art. 719 .................... .. ....... .. .......... .. 
» ao art. 758 ••.•..•• ,,., •.•..••..••...• ,., .•• ,......... >> 
1> · po art. 762 paragrapho uni co ••• , • , .....•. ... . . , . • . . . . . >> 





ERRATAS. 

Pagína 147, na õ"> linha do art. 409. Em vez de - que lfte' 
f<'n·em exigidos-, lêa-se-se lhe forem exigid~s, etc. 

Pagina 204, na penuhima linha, parte segunda do § 2. 0 do 
art. 1>45. Em luga1' de -não a querer fazer- , diga-se -não o 
querer fazm,. 

Pagina 244. Depois do art. 641 segue·se: 
SECÇÃO 3.a 

Do processo do despacho, etc. 

Pagina 159 dos annexos. A Po·rtaria de 19 de Ma;·ço de 1Bõ!r 
foi dirigida á Recebedoria do i\tunicipio, e não á Alfandega ela 
Côrte, como se diz na epigraphe. 

Pagina 101 dos mesmos annexos .. O art. 7. 0 das InstrucçõeS> 
Ele 8 rle .Junho de 186o acaba nas palavras- determinadas no 
a:rt. 3. 0 O período que principia nas palavr3s -Quando taes· 
volumes forem descoberbos, etc.-consti~ue o pa.ragrapho uni co> 
desse mesmo artigo , 
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