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INTRODUCÇAO

A historia financeira de um paiz comprehende a sua vida
economica e fi administrativa, as quaes se acham tão ligadas entre
si, que a pro peridade de uma dá li medida do bem estar e da
excellente organisação da outra; dahi o grande principio ou
axioma administrativo - boas finanças, boa politica.
As leis economicas são rigorosas na sua essencia, e tanto se
appUcam fiO individuo ou familia, como ao mllDicipio, provincia
ou nação, quer esta se componha de milhões, quer de milhares
de habitante$.
Ter em vista o equilíbrio t3ntre ti receita e a despeza é estab131ecer a regra da vida no orçamento, equilíbrio sem o qual a
confusão será inevitavel tanto para o homem~ cpn10 para a
nação.
O primeiro cuidado pois, na organisação do orçamento está em
determinar a despeza, depois de conhecida a receita, pondo-as de
accordo; isto porém não quer dizer que em virtude deste principio, rigorosamente applicado, não seja permittida a utilissção do valor do oredito, auxiliar poqeroso e de subido alcance
quando empregado com prudencia e cautela, tendo-se em alta
consideração os recursos de que pode o paiz dispor, emprehendendo-se serviços extraordinarios de natureza productiva, ou vantajosos ao progresso do paiz.
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o equilibrio do orçamento caracterisll

regularidade das
finanças de uma nação. Algumas vezes opparece a desordem
representada pelo deficit, que póde ser um puro accidente, ou um
mal permanente.
No primeiro coso, ou elie provenha de circu2rlstancias furtuitas, ou de vastos planos de melhol'8mentos moteriaes que a
nação, confiada nos proprios recursos, emprehenda, será elIa
obrigada, si estes não proporcionarem a devida compensação,
a recor~r ao augmento do imposto, si o estaq.o da riqueza publica o permittir, ou ao retrahimento ou suspensão de despezas
que possam esperar.
Este desequilíbrio accidental não significa ruina, nem sequer
é prenuncio ele banca-rota.
Quando elIe porém se torna permanente, a situação é lastimavel; convém então descobrir-lhe a causa, que podendo estar na
esterilidade do solo, imperfeição ou atrazo ela industrio, incapacidade para o commercio, anarchia ou desorgonisaçilo politicn, i
não fôr debellado pelos maiores esforços e patriotismo do seus
estadistas) acarretará á nação a ruina ou banca-rota.
Para que o orçamento seja o expressão da verdade cumpre
que as verbas de despezas representem sempre os serviços para
que são votadas, e nunca sejam augmentadas com supprimentos
extraordinarios, senão nos casos expressamente previstos pelos
leis.
O credito supplementar ou ex.traorpinario que tanto tem llgurado na nossa vida orçamentaria, provém muitos vezes da organisação de orçamentos incompletos que têm de ser encerrados
com recursos alheios da receita ordinarin do Estado.
Este inconveniente que não é desconhecido por nenhum estadista, tem explicação na pouca estabilidade dos responsm eis,
que esperam não ter as difficuldades da liquidação; e é por isso
que não ha ministerio, ou situação que não legue ao successor
grande numero de creditos extraol'dinario .
Esta tem sido a successão dos factos, que desde o nosso primeiro orçamento se tem offerecido á consideração daquelles, que
recebendo o legado da Independencia, os tem registrado nas
paginas da historia.
fi
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Quando o Brazil se declarou independente, jà ha muito estava
no gozo de importantes direitos.
A~sim como o homem espera o dia em que a lei ordena U sua
emancipação, o mesmo acontece á colonia que no preparo de
suas faculdades habIlita-se pelo progres o da intelligencia e prospel'idade da industrifl; os acontecimentos se enc:lrregam naturalmente de encaminhar as cousas para esle resultado; a OPP01'tUniclacle foi a lei do creação da nova nação.
Viajava o Principe D. Pedro d'Alcantara pela Provincia de
S. Paulo, quando os acontecimentos o levaram a proclamar no dia
7 de setembro de 1822 á margem do Ipyranga, a independencia
do Brazil, que foi reconhecida por Portugol pela Carta-patente
de 13 de maio de 1825, c pelo Tratodo de 29 de agosto confirmado e ractificodo pela Carta de 15 de novembro do mesmo anno.
Não é sem fundomento dizer-se que o Brazil estava de facto
no gozo ele sua inclependencio ainda antes de ser esta declarada.
De -de o momenlo em que a Familia Real tl'ansferiu de Portugal
a sua residencia p81'U o Brazil, libertoll-O da dependencia da metropele, e firmou-lhe direitos, que jamais poderiam ser derogados.
A Carta-regia de 28 de jnneiro de 1808, e o Decreto de 16 de dezembro de 1815, aquelle abr'indo os portos do Brazil ao commercio
do mundo, e este elevando-o á calhegoria de reino, apontaram-lhe o caminho da liberdade.
No gozo de uma administração propria por espaço de treze
annos, sécle de uma monarchia, e já relacionado com nações estrangeil'as, voltar ao dominio colonial, seria uma pretenção
absurda, que só se explica pelo despeito: no entanto houve
espiritos tão temerarios, que chegaram a ter esse pensamento.

Quando os negocios politicos assim se encaminha vam no Brazil,
Portugal gemia sob a tutella do mais ousado absolutismo.
O Syn/iedrio do Porto, installado a 22 de janeieo de 1818, não
desanimou com o mullogro da con piração de Gomes Freire e
outros, e progredindo nos seus traba lhos com dedicação e esforços dos seus conjurados, ergueu o primeiro brado em pro das
instituições monarchicas representativas e constitucionaes na
madrugada do dia 24 de agosto de 1 20.
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A revolução do Porto, inspirada pelos mais generosos sentimentos, e acolhida com grande enthusia mo, sem emharaço
por todo o Reino oLé Lisboa, onde se estabeleceu um govel'11o
interino, a"o qual se reuniu a junta pr'ovisoria de governo supremo
do reino, creade no Porto.
Foram convocadas Côrtes com coracter constituinte, tendo
por missão especial a reorgani ação do poiz sobre as bases do
liberdade, e da igualdade dos direitos.
Como se de obrigaram dessa honroso missão consta dos
annaes do Congresso de Lisboa; e tendo sido um dos seu
primeiros cuidados chamar a Portugal D. João VI, este deixou
o Brazil em 26 de obril de 182l, onde pOl' DecreLo de 22 do
mesmo mez e anno, ficou o Pl'Íncipe D. Pedro como regente.
Pelas suas deliberaçõe constituiu-se o Congres o um poder
soberano tão absoluto, que, a lém de intervir arbiLral'iam"ênte em
todos os actos do poder executivo, obrigou o Rei o decretor a
deportação da Rainha, como consta do seguinte documento:
Senhoro : Tendo Vossa Magestade declarado formalmente 00
ministros de Estado que nãojurava a constituição poliLica da monarchia, não obstante o conhecimento que Linha da di posição da
lei de 11 de outubro do cOl'rente anno e sua sün ção, e ndo o governo obrigado a fazeI-a executar; manda EI-Rei declarar o
Vossa Magestade que terminando no dia :J de dezembro proximo
seguinte o espaço marcado para a prestação daqueLle juramento,
e recusando Vossa Mage~tade até enWo cumprir aquelle religio o
dever, é forçoso, nesse caso, sahir immediotamente do reino; e
desejando El-Rei praticor com Vossa Mage tade todns as con 'iderações devidas á allgu ta pe 00 de Vos,:;a Magestade, cum pro
que Vossa Magestode indique o paiz estrangeir'o aonde e destino,
parq que, fazendo-se as convenientes disposições, a lei tenha a
sua devida execução no dia 4 do referido mez impreterivelmente.
Palaeio do Alfeite em 27 de novembro de 1822. - Felippe Ferl'eira de Araujo e Castro,

Estes acontecimentos de Portugal influiram directflmente sobre
o Brazil, tanto mai quanto o soberano Congresso, no intuito de
reduzil-o de noyo ás condições de sna vida nos primitivos
tempos, além de ter feito, pela Carta de lei de 29 de setembro de
1821, voltar a Côrte a Portugal, tratou de restringie n administração do Brazil ao estrictamente indispensavel á vida colonial,
como se vê da seguinte Carta de lei:
D. João, por graça de Deus e pela constituição da monarchia, Rei do reino unido de Portugal, Brazil e AIgflrves,
daquem e dalém mar em Africa, etc. Faço saber a todos os meus
subditos, que as Côrtes decretaram o seguinte:
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As Côrtes geroes, extraordinarias e constituintes da nação
portugueza, havendo prescripto o conveniente systerna de governo e administração publica da Província de Pernambuco por
decreto do 1'l do presente mez, e reconhecendo a necessidade de
dm' as mesmas e outras semelhantes providencias a respeito de
todas as mais provincias do Brazil, decretam pl'Ovisoriamente o
seguinte:
1. o Em todns as provincias do reino do Brazil, em que até o
presente havia governos independentes, se crem'úo juntas provisorills do governo, ns quaes serão compo ta de sete membros
naquellas provincias que até ago,'a erão governada por capitães
generaes; a saber; Pará, Marflnhão, Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, S. Paulo, Rio Grande do SIIl, Minas Gerne ,. Jatto Grosso
e Goyaz; e de cinco membros em todas as mais provincias,
em que até agora não huvia capitãe generaes, mas só governadores, incluidos em um e outro numero o presidente e secretario.
2. o Serão eleitos os membros da mencionadas juntas por
nquelles eleitores de parochia da provincia, que poderem reunir-se
na 'ua capital no prazo de dou mezes, contados desde o dia em
que as respecLivas autoridades ela mesma provincia receberem
o presente decreto.
3. 0 Ser'ã nomeados os membros elas juntas provisorias do
governo entre os cidadãos mais con picuos por seus conhecimentos, probidade e adherenoio ao systema constituciono\, sendo
além di to de maiol' idade, estando no exercicio de seus direito,
e possuindo baslantes meios de subsistencia ou proyenham de
bens ue l'aiz ou cio commercio, industria ou emprego '.
4. 0 Será anles de todos eleito o pre idcnt,c, depois o secretario
finalmente os Olltl'OS cinco aLi tres membros, segundo a classificação expre sa no 81'[.. 10, sem que tenhn 10g8l' fi nomeação de
substitutos. Poderá recahir a eleição em qualquer dos membros
do governo que se achDr con tituido no provincia, bem como
em qualquer dos eleitores; e quando for eleito algum mogistrado, omcial de justiça ou fnzenda ou official militar, não exercel'á seu empl'ego emquonlo for membro do governo.
i), o O presidente, -ecretnrio e mais membl'os das juntas prvisorias, além dos ordenados e vencimentos que por quolquer outro
titulo lhes perlençam, percebel'ão annualmente a gratificoção
de 1 :000:- O naquellas provincins que oté agora tinhnm capilHes g-enerae , e 600~000 em todos ns ouLras provincias, .
G,o Fica competindo ás juntas provi orias do governo das
prvincias do Brazil toda a autoridade e jurisdicção na parte civil,
eGonomica, administrativa e de policia, om onl'ormidade das
leis existente, as quaes serão religiosomente ob ervadas e de
nenhum modo poderão ser revogadas, alteradas, u pensas ou
dispensadas pelas junta do governo.
7. o Todos os magistrados e autoridades oivis ficam subordinados ás jlll1ta de governo nas materia iodicndas no artigo antecedente, excepto, no que for relativo ao poder contencioso e judicial, em cujo exercicio sOl'ão somente responsaveis ao governo do
reino e ás CorLes.
8. o As juntas fiscalisarão o procedimento dos empregados publicas civis, c poderão suspendei-os dos seus empregos quando
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commeLlam obusos ele jurisdicção precedendo informações, e mmldondo depois forrnar--1I10. culpo no termo de oito dias; que será
remetlido. á competenLe relaçJo pam er ahijulgoda no l'órmn das
leis, dando as mesmas jl1nta immediatomenLe conta de tudo 00
governo do reino para pl'ovidencior como foI' justo e necessal'io.
9.° A l'ozendo publico d:ls pl'Ovincia do Bro7.il conLil1lwró. o
ser adminisLeada como aLé o pre ente, segundo os leis exi LenLe )
com declaração, porém, que ser'á pl'esidente cio junta do fazenda
o seu membro mais ontigo (exceptuando o thesoul'eiJ'O e escrivão,
no quaes nunca poderá recahir o pra idencia), e todos os membro d') mesma junta do l'azelida serão collectivos e individualmenLe responsaveis ao governo do rein e ás Côrtes por sua
administração.
10. Todns as provincias em que até agora havia governadores ó capitães generaes terão daqui em diante generoes encarregados do governo das armas, os quaes serão con iderados como
são os governadore dos arma da provincio. de PoeLugal, ficando
extincta a denominação de capitães generaes.
11. Em codo. umo das provincia , que até agoe(1 não tinham
governadores e capitães generaes, mas só governadore ) será
d'ora em diante incumbido o governo das armas o um omcial de
patente militar até coronel inclusivamente.
'12. Vencerão mensalmente o. Utulo de gratificação os governadores das armas elos pr vincias elo Brozil, no caso do art. 10, o
quantia de 200 DOO, e os commal1l10ntes das ormas, nus termo
do art. 11, a quantia de 50 000.
13. Tanto os governndores ele que tl'alo o ort. 'lO, como os
commandantes das aemas, no termo elo art. 11, se regularão
relo regimento de 1 cie junho de 1678 em tudo o que s não acho
allel'ado por leis e orelens posteriol'es, suspenso nesta pOl'te
somente o AlVArá de 21 de l'evereiro ele 1816. No caso ele vacancia
ou impedimento pnssará D patente ele menor gl'aduação e antiguidade, que estiver na provincia ficando para e te fim sem effeito o
Alvará de 12 dezembro de 1770.
H. Os govel'l1adores e commandantes das al'mo de CAda
uma das provincias sel'ão sujeitos ao govelTlo do reino, responsaveis a clle e ás Côrtes, e independentes das juntas provisorias
do governo, a sim como estas o são delles, cada qual nas materias ele sua ['especUvo competencia, devendo os governadore e
comma.ndantes dos armas communicar ás juntos, bem como
estas a elles, por meio de officios concebidos em termos civis e do
estylo, quanto entenderem ser conveniente ao publico serviço.
Igualmente se entendem a respaito de Pernambuco qualquer
elas referidas providencias que se não achem no Decreto de 1 do
corrente, o qual fica ampliado e declarüdo pelo presente decreto.
16, As respectivas autoridades serão effecLivas e rigorosamente respon oveis pela prompta e fiel execuçuo deste decl'eto.
Paço das Côrtes, 29 de setembl' de 1821.
POI'tanto mando Q todas as autol'idades, (l quem o conhecimento e execução do referido decl'eto pertencer, que o cumprom
e executem Ião inteil'amente corno nelle se. contém. Dada no
Paço de Queluz em 1 de outubl'o ele 1821.-El-Rei com guarda Joaquim José 1\JIonteiro Torres.
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D. João, por graça de Deus e pela constituição da monarchia,
Rei cio reino unido de P rtugal, Brazi! e Algarves, daquem e dalém
mar em Africa, etc. Faço saber a todos os meus subdito , que as
Côrtes decretaram o segllinte:
As Côl'te geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, Ilélvendo decretado, em data de hoje, a fórma do governo
ê administração public<:'l. das pl'Ovincias do Brazil, de maneira que
a continuaçilo da residencia do Principe Real no Rio de Janeiro
se torna não só desnecessariJ, mas até indecorosa á ,ua alLa geI'achia' e con idel'ando juntamente quanto convém aos interesses
da nação que Sua Alteza Real viaje por alguns paizes illustrndos,
afim de obter aquelles conhecimentos que se fazem necessarios
para um dia occupar dignamente o throno portuguez; mandam
respeitosamente pnrticipar o EI-Rei que teem resolvido o eguinte:
10 que o Principe Heal regresse quanto ante para Portugal.
2° que Suo Alteza. Real, logo Iue chegue a Portugal, pas e a
viajar incognito as Côrtes e reinos da Hespanha, da França e de
Inglaterra, sendo acompanhado por pessoas dotadas de luzes,
virtudes e adhesão ao syslema coo titucional, que para e se fim
Sua Magestade houver por bem nnmear.
Paço das Cõrtes, 29 ele setembro de '1821.
Portanto mondo que seja assim pre ente a todas a. autoridades desse reino, e a todos os meus ditos subditos, para sua
intelligencia. Dado. no palacio de Queluz em 1 do mez de outubro
de 1821- El-Rei com guarda.-José ela Siloa CaroCllho.
Paea manter o principio de lealdade e obediencia ao Rei e
ás Côrte:;, o Principe communica na seguinte carla o recebimento
dos decretos, e promeLLe xecutnl-os, o que nüo estava na sua
vonLode, e muito menos no espirita e intenções dos brazi!eiros.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1821. - M u pai e meu
senhor: - Hontem pela tres hOI'as ela tarde enLrou o brigue
Infante D. Sebastião, trazendo-me carLns de Vos II i\Iagestade de
26 de outubro e algumas ordens e decreLos, os quaes logo se passaram a põr em xecução.
Asi m que abri o sacco achei o Decreto n. 124, mondei chamaras
ministros para lhes participar as ordens recebidas, e mandar-lhes
passaI' as pOl'tarias necessarias para serem convocados os eleitol'es
de parochia para elegerem a junta, que hade ficar eleita nu fórma
decretada pelo soberano Congresso no dia 10 de fevereiro de 1822
por se completnrem os dous mezes depois do recebimento da lei.
No meGmo dia em que for a junta eleita, tomará. entrega
do governo, para que Dcabe immediatamente aquella autoridade
d'ontes constituida, e as im, logo que seja eleita, vou dor sem
demora promptll execução ao decreto, que me manda partir
quanto antes, partindo, Clinda que eja na união, porque eu
ciesde esse d ia não quero influir mais nada no Brflzil, e como não
o posso fazeI' (quero dizer, deixar de influi!') de outro modo que
partindo, rDzão porque não e pera para partir senão a inslallação
do novo governo na fórma ol'denada.
Não cessarei de tomar medidas para tudo se cumpri!' com
socego.
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Quanto á promptificação das embarcações de guerra surtas
neste ponto, nada mais posso fazer que redobrar a minha pouca
actividade.
Existe por om socego porque a tropa está tinida e mui
obediente, apesar de ser pouca para o serviço; lIa tem-se feito
merecedora, que eu participe D Vossa Mage tade o quanto ella
é afferrada á constituição e á causa nacional ;mas não achando eu
que esta parte dada por mim a Vossa Magestade seja sufficiente
paga de tão constante adhe ão, e serviços por ella praticAdos,
desejaria, que Vossa Magestade o fizesse saber ao soberano Congresso e implorasse da minha parte um agradecimento privativo fi esta, visto ter trabalhado tanto e com tanto proveito
geral e nenhum particular.
Emquanto eu tiver forças conte Vossa Mag'estade e anaçi1ocom
a minha pessoa, que será incan avel nos dous serviços; isto é o
que a minha alma sente e diz sem lisonjas nem intere se.
Deu guarde a preciosa vida e saude de Vossa Magestade, como
todos os portuguezes o hão m istel', e igualmente este seu subdito
fiel e filho obedientissimo que lhe beija a sua real mão. - PecZl'o.
A idéa da independencia já havia amadurecido no coração
brazileit'o; o Congresso de Lisboa lhe dava o impulso, não
podendo encontrar melhor interprete do que o Principe D. Pedro,
que, quatro dias depois dn precedente carLa, assim se exprimia:
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1821.- Meu pai e meu senhor:
Dou pArLe a Vossa Magestade que a publicação dos decreLos fez um
choque mui grande nos brazileiros e em muitos eur peu aqui
estabelecidos, a ponto de dizerem pelas ruas: si a con tituição é
fazer-nos mal, leve o diabo tal cou a, havemos fazer um termo
para o Principe não sallir, sob pena de ficar r sponsflvel pela
perda do Brazil para Portugal, e queremos ficar responsflveis por
elle não cumprir os dous decretos publicados; hovemos t'ozer
representações j unlos com S. Paulo e Minas Gernes e todas as
outras, que se puderem juntar denLro do prazo ás Côrtes, e em
isto não hade ir. Veja Vos a Magestade a que eu me expuz pala
nação, e porVossa Mageslade.
Sem embargo de todas e tas vozes, eu me vou apromptando
com toda pres a e socego, afim de ver se posso, como devo,
cumprir tão sagradas ordens, porque a minha obrigação é
obedecer cegamente, e assim o pede a minha honra, ainda que
perca a vida, mas nunca pela exposição ou perdimento della
fazer perder milha res .
Faz-se mui preciso, paro desencargo meu, seja presente ao
soberano Congres o esta carta, e Vo sa Magestade lhe faça saber
da minha pal'te, que me será sensivel sobre maneira, si for
obrigado pelo povo a não dar o exacto cumprimento a tão
soberanas ordens; ma que esteja o Congresso cerLo, que hei de
fazer com razõe. os mais fortes argumentos, deligenciando o
exacto cumprimento quanto nas minhas forças couber.
Deus guarde a preciosa vida e sande de Vossa Magestade, como
todos os portugueze . o hão mistel', e igualmente este seu subdito
fiel e filho obdientissimo, que lhe beija a sua real mão. - Pedl'o.
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Conhecidas as intenções da Càrte de Lisboa pela publicação
dos ditos decretos, appareceram os protestos da opinião publica
não só no Ri0 de Janeiro, como em toda parte onde chegava o seu
conhecimento.
A 24 de dezembro de 1821 a junta do governo de S. Paulo,
representada por João Carlos Augusto de Oeynhausen, seu presidente, José Bonifacio de Andrada e Silva, vice-presidente,
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, secretario, Lazaro José
Gonçalves, secretario, Miguel José de Oliveira Pinto, secretario,
Manoel Rodrigues Jordão, Francisco IgIlacio de Souza Queiroz,
João Ferreira de Oliveira Bueno, ntonio Leite Pereira da Gama
Lobo, Daniel Pedro Muller, André da Silva Gomes, Francisco de
Paula e Oliveira, Antonio .Maria Quartin, levou ao conhecimenlo
do Principe a manifestação dos seus sentimentos acerca dos
decretos; e em 31 do mesmo mez o Senado da Camara, o clero e o
povo por intermedio de uma com missão composta por José
Bonifacio de Andrada e Silva, Antonio Leite Pereira da Gama
Lobo, José Aronches de Toledo Rendon e Padre Alexandre
Gomes de Azevedo, faziam chegar á presença do Principe os
mesmos sentimentos.
José Teixeira da Fonseca, vice-presidente do governo de
Minas, encarregado da deputação, fazia identica manifestação,
no que era acompanhado por Manoel Carneiro da Silva Fontoura,
como representante dos habitante do Rio Grande do Sul.
A 2 de janeiro de 1822 o corpo do commercio e os ofTIciaes de
ourives do Rio de Janeiro representaram ao Senado da Camara
para, como interprete dos sentimentos do povo, fazer chegar ao
conhecimento do Principe a sua vontade, e em virtude dessa
representação, o juiz de fóra presidente do Senado da Camara,
José Clemente Pereira, dirigiu o seguinte manifesto:
Senhor: A sahida de Vossa Alteza Real dos E tados do
Brasil será o decreto fatal que sanccione a independencia deste
reino! Exige portanto a salvação da patria que Vossa Alteza
Real suspenda a sua ida até nova determinação do soberano
Congresso.
Tal é, senhor, a importante vontade, que o Senado da Camara
desta cidade, impellido pela vontade do povo que representa, tem
a honra de vir apresentar ú muito alta consideração de Vossa
Alteza Real. Cumpre demonstral~o.
O BrazU, queem 180 viu nascer nos vastos horizontesdo novo
mundo a primeira aurora da sua liberdade ... O BraziL, que em
1815 obteve a carta de.sua emancipação politica, preciosa dadiva
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de um Rei benigno ... _O Brazil, finalmente, que em 1 21 unido á
müi patria, filho lão valente como fiel, quebrou com ella os ferros
do proscl'ipto despotismo .. recorda sempre com horror os dias
da sua escravidão recem-pDs ada
teme perder a liberdade mal
segura que tem principiado a gostar
e receia que um futuro
envenenado o precipite no estado antigo desua desgraças_ ..
E' filho daquella recordação odi03a, daquelle temor e leslo
receio, o veneno que a opinião publiCD se apressou a lançar na
Carla de lei de 1 cle outubro de 1821, porque se lhe antolhou que o
novo systemél de governos de junt'Js provisorias, com genel'aes
das Ql'mas independentes dellas, sujeitos ao governo do rein , a
e9te só responsnveis e ás Côrtes, tende a dividil' o Brazil e a desarma-lo, pal'a o reduzir ao antigo estado de colonifl, qne só vis
escravos podem tolel'ar, e nunca um povo livre, C[UE', se pug-na
pelo seI" nenhuma força existe cnpaz de u suplantar.
E' filho das mesmas causas o venen que a opinião pllblicn
derramou sobl'e a Carta de lei cio mesmo dia, mez, e anDo,
que decretou a sallida de Vossa Alteza Heal, por q le entende,
que este decreto tem por vista. roubar ao Brazil o centro de
sua unidade politica, unica garantia ele sua liberdade e ventura.
E' filho das mesmas causas o dissabor e de contentamento
com que este poro constitucional e fiel ouviu a mO,<1o da extincção dos tribunaes deste reino, por que desconfiou que Portugal
aspil'a a reedificaI' o imperio de SUfl superiol'idade antiga, impondo-lhe a dura lei da dependencia, e arrogando-se todas as
prerogativas de mãi, como se dura. e ainda o tempo da sua
cUl'atela extincta, s m se lembrar que esle filho, emancipnclo já,
não pode ser privado com justiça ela posse de dil'eitos e prcf'ogntivas, que por legitima partilha lhe pertencem.
E' fiUlO da mesma causa o repal'O e susto com que o deconfiado brazileiro viu,que no soberano Congl'e so se pl'incipiaram
a determinar negocias do Brazil, sem que estivessem reunido
todos os seus deputados, contra a declaração solemne do mesmo
soberano congresso, tantas vezes ouvida com exaltado applau o
do povo brazileiro, por que julgou acaboda de llma vez a consideração até então politicamente usada com esta imp rtante parle da
monarchia.
Tal é, senhor, o grito da opinião publica nesta provincia. Corramos a vistas ligeiramente sobre as outras, e que se pode espel'ar oe sua conducta ~
Pernambuco, guardando as materias primas da independencia
CJue proclamou um dia, mallogTada por immatura, mas nilo exlinda, quem duvida que a levantará de novo, si um cenll'o proximo de união politica a não prender ~
Minas principiou por attribuir-se um poder cleliberntivo, que
tem por fim examinar os decretos dos Côrtes soberanas, e negar
obediencia áquel\es que julgar oppostos aos sens interesses; já
deu accessos militares; lrata de ulterar a lei dos dizimas; lem
entrado, segundo dizem, no projecto de cunhar moeda ... E que
mais [mia uma provincia, que se tivesse proclamado indepen·
dente ~
S. Paulo sobejnmenLe manifestou os sentimentos livres, que
possue nos politicas instl'ucções, que dictoll aos seus lIlusLres
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deputados, " Ellil alli cone a expressaI-os mais po ilivamente
pela voz de uma deputação, que se [lpl' ssa em apresentm a
Vossa Alteza Rcnl uma representação igual ú deste povo,
.
Rio Grande do Sul VDi significar [I Vos o Altezn Real, que "Ive
possuído ele sentimentos identicos, pelo protesto desse honrado
cidadão, que "edes encorpol'[lc]o a nó !
Ah . senhor, e seró passiveI que estas verdades, sendo tão
publicas, estejam f'ra do conhecimento de Vos a Alteza Real ~
Será pos~ivel que Vossn Alteza Heal ignore, que um partido republicano, mais ou menos forte, existe semeado aqui e alU, em
muitas provincias do BrDzil, por não dizei' cm lodDs e1l0s ~ Acaso
as cabeça' que intervieram na explosüo de 1817 expirarnm já ~
E si existem, e ão espiritos fortes e loderosos, como se crer
que tenham mudodo de opinião"{ Qual outra lhes parecerá mais
bem fllncloda que I) sua ~ E nno diz umo fama publica no parecer
seguro, que nesto cidade mesmo um ramo deste pm'tido reverdeceu com a esperança da ~ohida de Vossa. Alteza Real, que fez
tentati vas poro crescer eganl1al' forças, e que só desanimou á vista
da opinião dominante de qlle Vossa Alteza Rea I se deve demorar
Dqlli pora sustentar a uniDo da patria ~
Não é notaria e con tante, que vasos ele guerra estrangeiros
visitam, em numero que se faz notavel, todos os portos do
Br-élzi! ? E não e diz que grande pnrte destes pertence o uma nação
livre, que protege aquelle par!ido, e que outl'OS stío observndores
vigilantes de nações empl'el1encledoras ~
Não foi finalmente quando preparavam a sua con tituição politico, que a Polonia se viu talada pelas armas dos emulos de sua
futura glol'ia, e a Hesponl1a por falta de politica perdeu a riqueza
das d lias Americas ~
E si de tudo é resultado certo, que a patria e tá em perigo .. !
qual será o remedia tão bem achado que a salve ~
A opinião publico, esta rainha podero a do mundo, que Lodos
os negocios politicas governa com acerto, o ensino.
D&-se ao Brazilum centro proximo de união e actividade, dêse-lhe urna parle do corpo legislaU, o e um ramo do poder executivo, com poderes competentes, mnplos, fortes e liberaes, e tão
bem ordenados, que formando um só corpo legislativo e um só
poder executi vo, só umas Córtes e só um rei, pos a PortugAl e o
Brazil fozer sempre uma familia irmã, um ó povo, uma só nação
e um só imperio. E não offerecem o governos liberaes da Europa exemplos semelhantes'? ão é por este y tema divino que a
Inglaterra cOllserva unida a si a suo. Irlanda ~
Mas emquonto não chega este remedia Ião de ejado como
necessario, exige a suivação da patria que Vossa Alteza Real viva
no Brazil, para o conservar unido a Portugal. Ah! Senhor', si
:vos a Altez0 Real n~s deixa, a desunião é certa. O partido da
Il1dependenclD, que nua dorme, levonlará o seu imperio, e em to1
desgraça, ah ! que de horrores e de sangue, que terrivel scena ao
olhos de lodos se levanta!
Demorai-vos Senhor entre nós alé dar lempo a que o soberano
Congresso seja informado do ultimo estado das cousas neste
reino e du opinião que ne11e reina, Dai tempo a que receba as
representações deste povo constilucional e fiel, unidas ás das
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mais provincias. Dai tempo a que lodos corrom para este centro
de unidade, ql!e, si el}as viel'em, a patria sel'ú salva, aliás sempl'e
estal'á em perIgo. Dm tempo, Senhor .... e esperemos que os pais
da patria hão de agasalhar com amoroso afogo os votos de seus
filhos do Bl'azil.
Façamos justiça á sua boa fé, e veremos que as Cartas de lei ue
1 de outubro de 1821, que a tantas desconfianças tem dado causa,
fornm ditadas sobre o estado da opinião, que a esse tempo dominava neste reino. Quasi todos as pI'ovincia declararam mui positivamente que nada quel'iam do governo do Rio de Janeiro, e que
só reconheciam o de Lisboa. Vossa Alteza Real o sabe, e Vossa
Alteza Real mesmo foi obrigado a e crever para lá, que não
pDdia conservar-se aqui por falta de representaçUo politica, mais
limitada, que a de qualql1er capiWo general do governo voUgo.
Appareceram além disto nesta cidade dias aziagos I ! ! Correram
vozes envenenadoras, que nem á pUr'eza da conducta ele Vossa
Alteza Real, a todas as luzes conhecidamenLe constitucional, perdoaram. Desejou-se (sou homem de verdade. hei de dizeI-o)
desejou-se aqui, e escreveu-se para lá, que Vo sa _ lteza Reai
sahis e do Brazil. ..
Dados estes factos, que são positivos e indubitaveis, que outl'a
idéa se podia então apresentar ao soberano Congresso, que não
fosse a de mandar retirar do Brazil a Augusto. Pessoa de Vossa
Alteza Real ~
Mas hoje, que a opinião dominante tem mudado e tem principiado a manifestar-se com s~ntimentos que os verdadeiros politicos possuiram sempre; hOJe, que todos querem o governo de
Vossa AlLeza Real como remedia unico de salvacão contra os
partidos da indepeodencia; hoje, que se tem de· coberto, que
aquellas declaraçõe.s, ou nosce.ram de calculos precipitados, filho
da occasião e do OdIO necessarlO, que todas as provincias tinham
ao governo do Rio de Janeiro, pelos males cp le de cá lhes foro.m, ou
tiveram talvez por verdadeiro fim abrir os primeiros pa sos para
uma premeditada independencia absoluta; hoje, finalmente que
todas vão caminhando para esta, mai ou meno , é sem duvida
ele esperar, que o soberaJ?o Congresso, que só qper a salvação da
patria, conceda, sem hesLtar, aos honrados brazileiros o remedia
de um centro proximo de unidade e actividade, que com justiça
lhe requerem.
E como se poderá negar ao Brazil tão justa pretenção ~ Si Portugal acaba de manifestar aos soberanos e aos povos da Europa,
que entre as poderosas e justificadas causas que produziram
os memoraveis acontecimentos que aIli tiveram logar no regeneradores dias 24 de agosto e 15 de setembro de 1820, foi
principal a da orphandade em que se achava pela ausencia de
Sua Magestade o senhor D. João VI, por ser conhecida por todos
a impossibilidade de pór em marcha regular os negocios publicas
e particulares da monarchia, achando-se conocado a 2.000 leguas
o centro do seu movimento, que razão de differença existe
para esperar que o Brazil padecendo os mesmos males, não
busque mais tarde ou mais cedo os mesmos remedias ~ E não
será mais acertado conceder-lhe já o que por força se lhe ha
de dar ~
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Toes:;.<1, COIlOI', os votos deste po\"o. E prole lündo que vive
aLJimodo ela moi, sincern e nrücllle vonlode ele permdnecCl' unido
a Portu()'FlI pelos vinculas de um p:1cto social, qlJe, fazendo o bem
o-el'o 1 ele toda [l I ;lç50, foço o do 13r8zil por onneis de condic.õe em tlldo igUDCS, rogo o 'o- _-a Alteza Real que se digne de os
ocolhel' benigno, e onnuir o eUes, para que aquelles vinculas
I11Dis c mais _e I~ treitem, e se nua quebl'em ... por outl'a fórma
o ameaçado rompimento de independencia e anurcbio parece
certo e ioevitayel !
Em virtude desLos monifestoções reuniu-se o Senado da Camara no dia 9 de jonein, c ]a Vl'ou-se o seguinte auLo :
AoS 9 de jDneiro do onno de 1822, nesto cidade deS. SebasLião
do Rio de Janeil'o e paços do conselho aonde se aCIHlyam reunidos
em a ,to ele vereação, na fórma do seu regimento, o juiz de fóra,
presidente, vereudores, e procurador do SeI ado dn Camara abaixo
assio-nados, por porte do povo desta cidade foram apresenladas
ao mesmo senodo varias representações, que Iodas se dil'igem a
requerer, que c te leve á consiceração de Sua Alteza Real, que
desejo, que su pcnda f1 suo sohidn para Portugül, por as im o
exigil' a D]Yoção ela pntriil, que eslá an1i~açada de im minente perigo
de dÍ\'isão pelos parLiJos, que e temem de uma independencia
ab olula, alé que o soberano Congre o possa ser informado
desLas novas circul1l lancias, e á yisLa daUas Dcuda a este reino
com um remedio prompto, qlle seja capaz de solvar a patria
como Ludo melhor con to das mesmas representações, que se
mandaram registrar. E sendo vistas estas representações estando
presenles os 110men bons d sta ciclade, que teem ondado na
govel'l1ança della, para este acto convocados, por lodos foi unanimemenLe accordado que ellas continham a vontade dominante de
todo po\"o e urgia que ['o sem immediatameote opre entadas a
<;:ua Alteza Real. Pameste 6m sahiu immediatamenLe o procurador
do Senado da Camara encorregododeannunciaraomesmo Senhor
esta deliberação e de lhe pedir uma audiencia para o sobredito
effeito, e voltando com are po ta de que Sua Alteza Real tinl1a
designaclo o hora do meio dia para receber o Senado da Comam
no paço desta cidll<.\e, pal'a alli sal1iu o mesmo Senado ús 11
horDs do dia, e endo apresentadas a ua Alteza Real a::; obl'editas
l'8pre entaçães pela voz do presidente do enado da C81nara, que
lhe dirigiu a faHa . depois delle o COl'Onel do estado maior ás orden
do governo do Rio Grande do Sul, i\Ianoel Carneiro da Sil va e
Fontoura, qlle Linho. pedido licença ao Senado da Camara para e
unir a elle, dirigiu a f'alla ao mesmo Senhor, protestando-lhe que
os sentimentos da Provincia do Rio Grande ele S. PedI' do Sul
eram absolutamente conformes aos desta provincio.. E no mesmo
acto João Pcdl'o de C~rvnlho de i\Ioraes apresentou a ua Alteza
Real uma carla das camaras de Santo Antonio de Sá e Magé, contenelo iguaes sentimento. E Sua Alteza Real dignou-se respondeI' com os expl'e, sõe seguinte : CI Como é para- bem de todos,
c felicidade gera I da naçüo, e tau prom pto, diga ao povo que FICO.»)
E logo, chegando Sua AlLeza ás varanda do paço, disse ao povo:
C( Agora só LenllO a recommendm'-vos uniUo e trélnquillic1adc.»)
H. F. 2
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Foi o resposta de Sun A.lteza Real seguida de viv'ls da maior
satisfação, levantados elas janell'te; elo I'lÇO pelo pl'esidente do
Senado da Camara, e r ,pelidos pelo immenso p vo que e lavo
reunido no largo do me mo p'IÇ peln ordem eguinte- Viva a
religião) viva a constituiçuo, vivam as Càl'te,., viva El-Rei con litucional, viya o Pl'Íncipe constitucional, viva a união de Portugal
com o BrDzil ») Findo e:3le act se recolheu o enado da Camara
aos paços do con elllO com o ciuoclão, e os mestere do pov ,
que acompanhal'am, e o oIJredilo Coronel pela provincia do Rio
Grande do Sul. E de tudo para con lar e mondoll lavrar e te
termo, que todos os sobreclitos assignaram com migo. José :-'lnrlios
Rocha, escrivão do enado da Camara que o escrevi ( eguem-se
as assignaturas).
Este auto, representações, foi enviado a El-Rei, ql1e os
apresentou ao soberano Congresso, e tomando e te em con idel'ação as submetteu á com m i. são e pecial do s negocias politico
do Brazil, que dando'parecer circum ~tanciado sobre coda umt
termina com ll. seguinte conclusão:
Em consequencia pois do que fica expo~t a commi são propã :
1. o Que se diga ao governo q ue faça logo ]Jl'Oceder li in taHa uo
de novas junlas administrativas, em conformidade do que se acha
decretado por este Congresso em todas a pl'ovincias <.lo 8rnzil
aonde não se houver ainda cumprido o dece to de sua creação.
2. 0 Que os membros do actual junla de S, Paulo, que os ignaram a repre enlação de 24 de dezembro de 1827, sejam proce adas e julgados, e que igual pl'ocedimel to se tenha com o
bispo da Iuella diocese) que a signou a repre, ntaç,üo tio lO de
janeiro de 1822, e com os qUfltro, que os iO'naram o di CUI' o
dirio'ido ao Principe Re81 em 26 do me mo mez, não sendo porém
exequivel sentença alguma conclemnatoria sem prévia decisão das
Côrles.
3, o Que se declare expressF.imente que contra nenhuma outl'O
pessoa se procederá pelos factos mencionado no artigo antecedente, para se pôr as im um tel'mo (l0~ l'eceio , que co tumnm
geralmente causar procedimentos criminaes por motivos politicas.
4. o Que o governo faça logo procedeI' a informaçflo summaria
do motivo paI' que o,' deputados de Minos Gel' es não teem vindo
tomaL' assento nas Côrte, e da parte IlJe a junto ou qualquer
outra autoridade tem tido nesta falta, dando de tudo conta ás
Côrles.
,
5. o Que se faça etrectiva ti respon abilidade dos ministro ou
secretarias de e tado elo Rio de Janeiro pelo decreto de 16 de
fevereiro do corrente anno, e pelos mais actos de sua admini traçuo.
6. 0 Que se discuta logo o projecto n. 232 como foi indicado
pelo Sr, deputado VilleJa.
7. o Que continue a estado do Princip3 Rcal no Brazil, até u
publicação do acto addicional, e que entretanto fique Suo Alteza
governando com sujeiçrto ás Côrte e o El-Rei, as provincias que
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actuolmen Le govel'11 a e lhe obedecem, sendo os seus. ministros ou
secretflrio de est'1Clo nomeados por El-rei, e todas as resoluções
tomadas em con elho dos mesmos e assignadas OLl referendadas
pelo secretario de estado ~a repo.l'tição. compeLente t?das as de·
cisões e a correspondencla of.ficu)l, mndo a que vier para as
Cortes e para El-Rei.
Sala dos Côrles, '10 de junho de 1822. - Francisco J.1Ilanoel
T7'igoso ele rlragà.o 111 7'ato.- Custodio Gonçalves Ledo.- Lui;;
J1aulíno de Olíceira Pinto ela França. -ilIarwel Borges Carneiro.
-JoafJuÍ'l~ PereiJ'a Nunes de Caroal/w.- José Joaquim Ferrei7'a
ele JIoura.- Bento Pel'eim do Cal'nw.- Ignacio Pinto ele ALmeida e Castro.- JIal10el J1Ifal'qL6Cs GrangeiJ'o.- Luiz Antonio
Guel'rell 'o .

o deputado José Joaquim Ferreira de Mouro, acampanhando
os principias do pOl'ecer, insiste no conveniencia da retirada do
PJ'incipe qutlnto :mtes.
EsLe parecer teve um impol'tante e luminoso voto em separado
opre-entodo pelo deputüdo Nicoláo Pel'eira de Campos Vergueiro,
que termina com o segu iu te conclusão:
As Côrtes, con idel'ando o Reino do Brazil com o mesmo direito de constituir-se que tem o de Portugal, e desejando vel-o
expont:lneomente unido POI' laços de amisade e de reciprocos inlel'esses, continuundo 8 sei' poete inteO"ranLe da grande familia
luso-bl'oziliense, declal'om que o art. 21 das base está literalmente em seu inteiro vigo!'.
« Emquanto a constituição nfto for sanccionada na parte que
re peito 00 Reino do BriJzil, approvadél por seus legitimos repl'esentnntes, e nelle posto em ex.ercicio, se observe o seguinte:
O Pl'incipe Real continuará no regencia do mesmo reino.
Co<.ln Ul1ln dos pl'ovincia , excepto a do Rio de Janeiro, será governada pelas j mtas provisorios responsavcis DO governo do
reino.
As juntas provisorias do govel't1o sel'ão subordinadas todas
as autoridades ela respectiva pL'Ovincia.
Nenhuma tropa de POl'tu,,;al passará ao Brnzil sem que seja
pedido pela rcgencia o 1 por algum elos governos das provincias
paro seu resp ctivo districto.
A regencia ou os respectivos governos das provincias poderão
fazeI' ]'eOTeSsar pora Por-tuga 1li qlle lá se acha.
Os decr tos das CÓt'tes não Ler'üo execução emquanto não forem
J'egisLI'":ldos e mandados publicar pela regencia e pelos respectivos
govemos das pl'ovinci8s.
Sola dos CôrLes 10 de junho de 1822.- i':\Ticoláo Pereira ele Campos lle7·fJueiI'0.
Os deputados Ledo e Pinto da França fazem a seguinte declaração de voLo:
Que se diga ao governo que procure enlrar no conhecimento
da pessoa ou pessoas que foram causa de que as autoridades de
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S. Paulo se deslisas em em expres õps injusLas e ou'odoscontl'a
o sobel'ano Congresso, tudo p los meios que o I rllclencio sllggeril',
procedendo unicomenle contra quem julgar criminoso, mn nuo
excutondo sentençn nlgllmo sem dor porte ao Congr sso.-('usto-

clio Gonçalve Ledo. -Lui.: j>{{ulino ele Oliceira Pinto ela Fmnça.

O deputodo Ignocio Pinto ele Almeido eCo Lro prole ta conLJ'D
n deliberação ncerca dos representantes dn jllnLo de . Poulo
pora quem pede todn n clemencin, conlO um d s mai. bellos ottri-.
butos do sobeJ'Dnia do Congresso.
Este parecer que suscitou lurga eliscuss[io nos sessões de 27,
28 de junho e 1 dejulho leve a seguinte "olação :

Art.1. ° Poro que se diga 00 governo, que monde logo procederá installaç50 de novos juntos oclminisLI'oLivos em L dos [IS
provincias do Brazil - oPP1'Ovoclo por 73 \ 010 conll'[l' 5.
Art. 2.° _1:1 porte. Que os membros elo junLn de S. Pqlllo
que assignaram n repre enlnção ele 24 de dezembl'O de 1 21 seJúm
pronunciados ejulgndos-· npPl'ovaelo por 63 vot s contro ".7.
Art. 2.° - 2a porte. Que igual proc dimento se tenha com o
bispo eloquelln diocese, que ossignou n l'epresenlaçüo de 1 ]e
janeiro de 1822-regeilndo pOI'56 volo conLro 5:J.
Art. 2. ° - 3n péll'te. E com o quatl'o que ossignal'am o rli curso dirigido 80 Principe Ren! em 26 do mesmo mez -npprovado
por 59 voLos contra 50.
Art. 2. 0 -4 a porle. Nu senelo porém exequivel sentençn
nlguma comdemnatoria sem prévin deci. üo el[lS CÔI'Les - approvaelo por 79 voLos con tra 30.
Art. 3.° Que se declare que conLJ'D npnhuma outr'o pe oa se
procederá pelo factos mencionados no artigo nntececlen Le - appl'ovado por 84 volos contrn 25.
Art. 4.° Porn se ordenar ao govel'l1o qlJa monde logo UrDI' informação summnrin sobre os motivo pOl' que os depu Lados de
finas Geraes não Leem vindo tomor ossenLo nas CôrLes - approvado com pouco discrepancia ele votos.
Art. 5.° Para que e faço effocLivn a respoll nbilidvele dos ministros ele estodo do Hio de Janeiro pelo Deceeto de 16 cJ fo\"erciro
do correnLe anno e pelos mais aclos de suo odmini troç'üo-npprovado por 86 volos contro 2'L
Art. 6.° Para que se discuta Jog o pl'ojecto sobre o relncões
•
commerciaes - geralmenle approvodo.
O art. 7.° offerecendo duvidos sohre o resultado dn volocúo
foi dividido em ll'es proposições:
i. a Si o Principe Reoll1avio de pomlanecel' no Bl'ozil pela formo.
declaroda no artigo em geral- rrgeitoclo poe 78 voto conlra 32.
2. U Si llavio ele permanecei' sem l'estricções - regeitnclo por 77
votosconlrn 33.
3. U Si havia de vollar já - regeiLado por G2 \"olos conLra 48.
>

Acreditando alguns depuLados Iue a voLnçuo do 3n I roposição
esLavn em contl'aclicc:uo com [I 1(\ e 2n , o conLroponclo oulros o. ro-

lN T R O D U C ç Ã O

21

forma ou a separação das restl'icções decidiu-se votar'novamente
o DI'UgO, ficando salvas as suas restricções, que se votariam
depois por partcs.

°

Altematioa. Si
Principe Reol'ha de volta,!' já, ou ha de
conLinuo!' a govel'l1al' as pl'ovincias elo Brazil, que actualrnenLe
lhe obedecem, aLé ú publi01lcão do acLo addicional li consLituição ~
Votaram pela ln pa!'te o~ deputados: Freil'e, Cümillo Fortes,
Gel':10, Canavarro, Souza Pinto, Ferreira Cabral, Tourinho, Barro o, Bittencoul't> Travassos, Margiochi, Soares Fronco, Xavier
_lonteiro, ,'oares de Azevedo, Baeta, Jeronymo C'Jrneit'o, Caldeira,
Inno(;encio de Mirondo> Filgueiros, Mantua, [,'reitas Aragão,
Soores Costello Bronco, Pimenlel Müldonado, Santos Pinheiro,
GuelTeiro, Ferrão ele lVlendonça, Ferreil'o Borges, Ferreil'Q de
Moura, Lourenço da Silvo, Xavier de Araujo, COStl'O de Abreu,
V07. Velho, Feio, Rebello do Silva, Martins Bastos, Manoel Antonio de Caryalho, Gomes de Brito, BOI'ges Carneiro, Fernandes
Thoma7., Miranda, Arriaga, Franzini, Castello Branco, Manoel Salemn, Rod rigo Ferrei ra, Souza Machado, Rod rigues Sobral.
VOlUl'al11 pela ~n pal'te os deputados: Mendonça Falcão, Perei1'0 ele Mogalhães, Sarmento, Gomes Fenã.o, Povoa, Antonio
Col'!os Ribeiro de Andrnc!o, Ferreiro de Souza, Moreira, Bueno,
Osorio Cabral, Antonio Pereira, Pinheiro de Azevedo, Barão de
MOI'ellas, Bispo ele Bejü, Bispo do Pat'á, Gouvêü Durã.o, Barata,
Feio, Agostinho Gomcs,' Assis Burbo~a, Araujo Pimentel, Martins Ramos, Trigo o, IVIuni7. Tovat'es, 'iVanzeller, Villelo Barbosa,
Xüvier Gallleiros, Monteiro do Franço, Almeida e Castro, Ferreira
da Silvo, João de ["iguciredo, Fortunüto Romos, Belford, Annes
Cal'volho, Segul'ado, Fel'l1ondes Pinheiro, Gouvêa Osorio, COl'l'eia
Telle , Calda> Rodrigues Bastos, Luiz Coutinho, Alencar, Moura
COLlLinho, Peixoto, Ribeil'o Saraiva, Correia de Seabra, Isidoro
dos Santos, Rodl'igues de Andrade, Luiz MonLeiro, Pinto da
Fr;Jnça, Felippe Gonçalves, Pamplona, GI'élngeiro, Couto, Manoei
do Nascimento Costl'O Silva, Sande e Ct1stro, Serpa fachado, Vasconcellos, MArcos ele Souza, Campo Vel'gueiro, Pedro de Araujo
Limo, Lopes de Almeida, Rodrigues Bandeira, Hoberto de MesquiLo.

Foi portanto opprovaela a 2° partc por G4 votos conLm 47,
Seguiu-se a volaçJo das restl'icções.
1. n Que continue a estada do Principe Real no Bl'8zil até
a publicação do acto adelicional, e que entl'etant fique Sua Alte7.i1 govcrnando, com sujeição ús Côrtes e a El-Hei, as provincias que octualmente govel'l1a e Ule obede~eJl1 - approvada,
2,n Sendo os seus ministros ou sccl'etarios de estado nomeaclos p.Jo H.ei -- o pprovada,
3. a E todas as I'esoluções tomadas em conselllO elos mesmos
e nssignadas 011 refel'endadas pelo seGretario de e tado da repartição competenle, todas a decisões e a corl'espondencia
officiol, ainda a que vier para as Côrtes e para El- Hei - approvaela,
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Em virtude desta votnção n commi silo especiol dos negocios
do Brazil lavrou o parecer de 18 de março d 1822 com as seguintes conclu_ ões:

1. a Que se expeçam orden plll'a que o Principe Rcnl ntío
abandone o R io de Janeiro, não o tendo jó ('eito, emqunnLo
se não fizer [l or'ge1l1i ação g ral do governo do Bl'a7.i1·
2,a Que nüo in talle DIli a junta provinciol por er inconsi tente com n sua estnda naquella pl'ovincia;
3. n Que fn,a porem exeL:utar o decreto da nboliçi'io dos tri··
bu~aes simultflnea ou. ueo. ~ivamente, segundo o eu entender,
principalmente quanto á jllnta do comrncrcio, cuja immediala
exLincção parece ter moi forte in onveniellt 's'
4, a Que se elecla re q lIe a j 11 ntn de fnzenda dn. pl'ovi nci 'IS
do Reino do Brazil é L1b r.linadn á jlllltO pl'Ovincinl e de, ~el'
presidida por um dos meml)l'os desLO junta;
5. a Que o commandunto dn [' I'ça al'mada de carla uma dns
provincias fique subol'dinado á j unta jJl'Ovincia I da qlla I porél11
será membro nato, com voto tão somente na pnrlo miliLar;
6,a Que se discuto, e desde logo e remeLtü á provinci::l:" do
Reino do Brazil, o flrojecto de decreto sobro as l'elaçõe. commerciaes, que a commissi'io reputa um do 111<1 i forte vinculo
da união; nelle não de-cobri·rã os brazi!eiros um . Ó ar'Ligo, quo
não resuma a mfli perfeita igunldade e I'eciprocidad , antes convencer-se-hão, que o Congresso trata o BI',lZil como ver'dodeiro
irmão e amigo;
7,a Que se especifiquem ns bases do systerna de fazenda CJlle
deve reger ambos os reinos, dividindo as de rOZ'1S 0111 gerae dn
união e parLiculores a cada uma della , declal'anel - o, que a
particulares erão atisfeita' por aCJuelle a quem intel'e orem,
as geraes, taes como o dota<;ão da fllmilia I' 01, as de pczos 'om
os agentes diplomDLico~, as do marinha e as oxtroOl c!inarios do
guerra, ficarão o cargo de ambos o. reinos;
8,° Que a divido passada do Brazil seja declarada divida
nacional;
9,0 Que a divida contm!Jido com o Banco do Bl'ozi] seja ela ificada como divida pllLlicn, e desde logo s as, iO'nem pI' sta ões
sufficientes para u tentar- tão llt.il estobelecimento'
10. Que se indiqne em tel'mo. ener,lÍcos e claro ás pT'Ovincio~
do Reino do BraziJ, qlle o Congl'e so não tem dllvida d conced r
áquelle reino um ou dous centl'os de deleg-aç<1o do poder executivo, que previnam os inconvenientes da grondo distancio
daquelle reino a esLe, ficondo irnmediaLamente subordinados 00
poder executivo aquellas provincins Cfue assim o requererem por
convir á sua posição e interesses;
Emfim, que o C0ngresso, uma vez salvo o principio essencial
da união, não disputará sobre n concessüo de tlldo que convenha
promptn ndministraçã
ao Brazil, para sua melllol' e mai
interna. Que pnra e te effeiLo, finda a di cu 'são da constituição,
se formarão artigos addicionaes, que serão di cutidos igualmente,
esperando-se que já a este tempo se tenham I'eunido os deputações do Bt'azi! que ainda I'altam; ficando porém os brazileiro
certos que, si não appnrecerem ao tempo indicado, nem por isso
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se demorará a discussão, e as pwvincias, que por sno frouxidão
não Llvel'em parte nelln, apezar disso n50 ncarão desobrigadas da
obediencia, visto o sen anterior reconhecimento da unidade dos
dous hemispherios pOl'luguezes, e não podee admittir-se em
politica, que o \"Oto de uma provincia inuLilise a operações das
a~ embléa de toda D nflcão.
QUélnto ás tropas euro'péas, que actualmente estão no Brazil, a
COrrJmissDo é ele paeecer que ellas somente se devem retirar.
quando as circum tnncills parLiclllares da provincias façam que
seja inutil a sua estada alli, ficando ao arbitrio do governo
mandaI-as retirar, qU/lndo as im 1118 pnrecer conveniente, tendo
primeiro ouvido AS junlas provincine .
Paço cia Côrtes em 'J, de março de i822.-Antonio Carlos Ribeiro ele Andrada .Machado e Siloa.- JJento FeNeil'a do Carmo,Joaquim, Pel'eira NUI/es ele Caroal/w.-José Joaquim Ferreira de
1-lI oura. - LuL Pcmlino de Oliceira Pinto da França. - .11anoel
Borge' Carneiro. - Francisco J[a17.oel Trigoso de Aragão. Morato. llstoclio Gonçalves Ledo. - Joaquim Antonio Vieira
Belfort.- Ignacio Pitüo ele Almeida e Castro.- .Manoel ilIarques
Gl'allgeiro. - José Antoni.o Guerreiro.

Quando o Congres o, para attenuar o. errei tos do seu procedimento, se dispunha a fazer concessões, e gat'ontir com protestos
os sentimentos da mais paternal amisade e as suas boas intenções, uS brazileiros não pel'diam tempo em dar impulso á
reorganisaçã do governo do paiz preparando-lhe os meios de
entrae na sua completa independencia; é assim que em 16 de
fevereil'o e crevia o Pl'incipe a seguinte carta:
Rio de Janeil'o, J6 de fevereiro de 1,22. - Meu pai e meu
senhor.-DOl! poete a Vo n Magestade, que tendo annuido, como
era minha obrigação, ás respeitosas representações do Beazil, e
sendo nellas exio'ida a cl'eação de um con elho de estado, convenci-me que a im como attcnclia quanto á minha ficada,
Lambem devia annuil' quanto á cI'eação do dito conselho, vi lo er
em utilidade pubHcil, e determinei-me a creal-o, attentas as
razões ['orli sima dados pelos tres pl'ovincias, e eu entender que
era pQl'a o felicidade geral cio nação, em que eu estoLl peompto a
trabalhaI' até a mOI'te.
:pesejo que Vo sa l\lagestade faça apresentar esta ás Côrtes,
O!3sun com?
decreto que remetto incluso, para que ellas
conheçam o lnteresse que tomo pela monarchia luso-brazileira, e o
qua.nto sal!. despido de todt~ ambição, e muito mais daquella que
p odl 0 provIr-me ela aLltorldade de regente do va to Reino do
Brazll e de lagar-tenente de Vos a Magestade.
Deus guarde a preciosa vida e soude de Vossa Magestade
como todos os porluguezes o hão mister, e igualmente e te seu
subdito fiel e filho obedienLissimo, que lbe beija a sua real mão.-

°

Pedro.

DECRE:rO.- Tendo eu annuido aos repetidos votos e desejos dos
leaes habLtantes desta capital, e das provincias de S. Paulo e Minas
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Geraes, que me requererarn houve se eu de consel'va r a regencia
de te reino, que meu augusto pai me havia confel'ido, alé que
pela con tiLllição da monal'cllia e 111 e de~ e uma final ol'ganisação
sabiD, jusla e adequudo FIO eus inalienayeis direiLos, decoro e
futura reJicida le, porquonto de oull'o modo esle rico e va, lo Reino
do Brazil ficaria sem um cenLro de unii'io e de for ,a, expo lo aos
moles da onorclJia e do guel'ra civil; e do~ejanclo eu, para
utilidade geral ao reino unido e pal'ticulal' do bem do PO\'o elo
Bri;lzil, ir de anle-mã dispondo e mraiganclo o sysLem3 constitucional, que elle merece o eu jurei dar-lhe, l'ol'l1ecendo desde jú
um centro de meios e de fins, com que melhor se suslenle e
defenda a integridade e libe!' laele de le ferlili simo e grandioso
paiz, e se promova a sua futura felicidade: hei por bem mandar
convocar um conselho de pI ocul'ndores geroes das provincias do
Brazil, que as repl'esentem inLel'inDmenle, nomeando aqueUas
que teem até quateo deputados em Cortes, um; as que teem de
quatro a oilo, dous; e as oulros daqui para cima, tI' s; os quaes
procuradores g'eroes poderão ser removidos de ,eus corgos pelas
suas respectivas provincia, no co o ele nuo desempenharem
deviclomenle SUGS obrigações, si assim o requererem (IS dous
terços das SLUlS comar8S em vereoçào geral e ext1'00rdinario,
procedendo-se ú nomeação de outro' enl cu logar.
Estes procuradores seri'i nomeados pelos eleilores de
parochias juntos nos cabeços de comarca, cujas eleições serJo
apuradas pela comora elo capital da provincic, salJindo eleitos
aflnrl1 os que tiverem maior numero ele votos enLre os nomeados,
e em caso de empote decidil'ó o sorLe; lJl'ocedenelo-se 8m toclose tos
nomeações e apllrações na conforrnidfHle dos instrucções que
mandou executar men augu Lo pai, pelo Decreto de 7 de mm'c:o
de 1821, na parte em que for opplicavel, e não se achar reyogada
pelo pl'e en te decrelo.
erão aLlribuições desle conselho:
1.° Aconselhai'-me, todas as vezes qU0 por mim lhes ror mandado, em lodos os uegocios mais importantes c elifficei ;
2.° Exominar os grandes projectos ele rel'ol'mas luo:::e elevem
fozer na adrninistl'ação geral e pnrliculae do estodo, que lhes
forem communicados ;
3,0 Propor-me .as meelidas e plonos que lhe pal'ecel'em mo is
urgentes e vantajosos ao bem do I'eino unido e ú pro pel'ic\ode do
Brazil ;
4.° Advogar e zelaI' coda um dos seus membl'Os pela utilidade de sua provincias respectivas.
Este conselho s reunirá em uma sala elo meu paço todas
as vezes que o mandar convocar, e além di Lo todas 85 outras
mai que pflrecer ao mesmo conselho neces ario de se reunir', ~e
ossim o exigiL' li urgencia dos negocias publicos, para o que
me dará parte pelo mini tI'O e ecretario de estado dos negocias
do reino.
Este con elho SCI'[Í por mim pre idido, e ás SlHJS sessões
a si til'ão os meus minislros e secretarias de estouo, que terão
nelles assento e voto.
Para o bom regimen e expediente dos negocias nomearú o
conselho, por plurolic\ade de votos, um vice-presi lente monsal
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denLre os seus membros, que poderá ser reeleito de novo, ~e
o sim lhe parecer conveniente e nomeará de fóra um secretariO
sem voto, que fmá o protocollo das ses. õe~, e redigirá e escreverá os projeclos approvados e as decisãe , q le se lomarem em
consell1o, Logo que estiverem I'eunidos os procuradores de tres
provincias, entrará o conselh no exercicio de suo~ func.ãe .
Para lJOllrar como devo tão utei. cidadão, hei por bem conceder-lhes o lratamento de excellencia, emqu8nto exercerem os
impol'tontes empregos; e mando outrosim que nas fU~1cções
publicas pr'ecedo. o conselho o todos os outros corporaçoes do
estado, e gozem eus membros de todas RS pl'eem inencias de que
gozaram até aqui os conselheiros de estado do Reir~o de Por,tu!?!al.
Paço, em 16 de Fevereil'o de 1822. - Com a rubrica do Prll1Clpe
regente. - José Boni/acio ele Arzelracla e ilva.
Não é sem interesse a seguinte carta em que se 16 a adhesão
de l\Iontevidéo á causa do Brazil :
Rio de Janeil'o, 14 de março de 1822. - Ivleu pai e meu
5enhor.- Desde que a divi 'üo auxiliadora sahiu, tudo ficou tranquillo, segmo e pel'feitamente aclhel'ente a POI'tugol ; mas sempre
conservando em si um grande rancor a e s' s CÔl'tes, que tanto
teem, segundo parece, buscado attel'rar o Bl'azil> arrosar Portugal
e entregar a nação á Providencia., ,
Os braziicil'Os e eu somos con titucionaes, mas consLitucionaes que bus amos honrar o soberano por obrigação de subditos
c para no homormos a nó ; p rtonto arai va é só a e sas facciosas Côrtes, e não 00 y tema de COrte deliberativas, que e~te
systema na ce com o homem, que não tem alma de senTiI e que
aborrece o despotismo,
Dou parte a Vo ::ia Mage~tode que l\Iontevidéo se quiz voluntoriamenle unir ao Brazil, e que ,já e conta pm'te componente
deste vosto reino, seO'undo diz e affirmou o Dr. D. Luco Jo é
O,'e , que é deputado da provincia. E~te D, Lucas era mandado
ás Côrte, levando e tas instrucçães : « Vá representar nas Cortes
[\ provincia ele Montevidéo, e saiba o que quel'em lá di por della ;
mas em primeiro logoar vá ao Hio, e f8.ça tudo que o Principe
regente do Reino do Brazil, de q le esta provincia é parte com ponente, lhe mandar; si o mandar ficar, fique, si continuar, execute.»
Eu mandei-o ficar no conselho por eUe me dizer, que antes queria
os remedios do Hio, do que de 2,000 leguas, e el'U a I'azüo de S8
terem separado da He panha; deu-me a entender que Entre-Rios
tambem se queria unir, e Buenos-.\.yres confederar, poreonllecer,
que 11('S somos o alliados que lhe fomos dados pela Providencia,
as im como elles para nós.
O Sarüo da Laguna tem feito gl'ondes sel'viços á nação, e mui
em particular á pal'te mfJis interes~ante elo monarcllia.
No clia f) do corl'enle appareceu a esquadl'a; mandei-'a fundear
fÓl'U cla barl'l1, por estar o povo mui dese nfiaclo de tropa que não
sejo I razileil'a; e tem razão porque, uma vez que os chefes hão de
obedecer ás Cortes actuaes, temem a suu l'llina total.
Naquella mesma noite vieram os commancluntes á terl'8, e se
portaram bem: eSCl'everam um protesto, que remetto inclu o,
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impresso; no outro dia entraram para junto da [ortolezn de Santo.
Cruz, para se municiarem de viveres e voltarem o mais tardar
até 26 de te.
Si de embarcasse o tropa, immediolomente o BI'ozil se desunia
de Portugal, e o indepenc!encia me faria apparecel' bem contl'o
minha vontade p r ver a sepora ão; mos sem embat'go di so,
contente por salvar oquelln parle da na ão a mim connada e que
está l:om locln as mai ~ [ol'ças trobolhondo em utilich de da nação,
honrn e gloria de qllem a libel'toupelaelevação do Bl'azil a reino,
donde nLlnca descel'á.
A obediencio dos commandanlcs fez com que os loços que
uniam o BI'ozil fi Portugol, que eram de no de retroz p dre, e
reforç:)s~em com amoI' cordiol á mãi potria, que l'lo ingrata tem
sido a um f1lho, de quem ello tem tirado ns riquezas que pos ue.
Peço o Vossa Mngestod mande apre entar e lo ás Côrte,
pal'a que saibam que o Brozil tem honra e é genero~o com qllem
lhe bu CI1 o mal; e diz () ditado p I'tuguez que, « bem [olga o lob
com o couce da ovell1a».
Sempre direi nesta o seguinte, pOI'quc cont que o originol
será opresentado ao soberano C ngres. o, que cc honrem as CÔI't. s
00 Rei, si quizerem ser h0111 ndas e estimodos pelo noçuo, que
lhes deu o poder legi la Li vo som nte,) .
Deus guarde o precioso saude de Vo~sa lngeslode e vido, que
tão precios:l é pnra todos os portuguezes honroelos, e poro nó
brazileiros a qllem está encoI'porado.
Este seu subdito fiel e filho p8l'n o defender e lhe obedecer, e
que lhe beija a sua real mão.- ['edl'o.
(C DECRETO CONVOCANDO o CONSELIJO.- Urgindo a solvaçuo do
estado que se in tolle quonto ante' o con ell10 de procuradores
geraes dns pl'Ovincias elo Brazil, que mandei CI' 01' pelo meu
real Decreto de 16 ele ~ ver'eil'o do 8nno qlle corre; hei pOI' bem
mando r COllvocar paro o dia de omanhã o já eleito e aqui re identes, não ob tcinte faltarem os de lima provincia pal'a a lítLel'8l
execução do citado decreto.
José Bonifocio de Anclrodn e Silvo, elo meu conselho ele e tado
e do conselho de S. 1. I' idelissimrt El-Rei o, enhor D. J üo VI,
e meu ministro e sect'ctDrio de estad dos negocias do R ino
do BI'ozil e e tr'angeiI'o ,o tenho assim entendido e faça executm.
Paço> 1 de junho de 1S22.-Com o rubri D do Principe regenLe.
- José BoniJ'acio ele Ancll'ada e Silva .

. natureza humano tem por condição o Dugmento da necessidade. , elln é insacinvel; desde Cfue uma é sati. feiL[I, logo outra
se apresenta com o mesmo insistencio poro. lia realísnção ; este é
o nm do tI'abolllO, que alimenta o vida, e inspiI'D as idéa , primeira
condição de sua superioridade, que levo. o homem e a sociedade
sempre a progredir.
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PortanLo, satisfeita u indica(;ão do creação do conselho de
estado, appal'eceu a idéa da convocação de uma camara legislaLiva para altender ás necessidades do paiz.
A 23 le moia reuniu-se em sessüo extl'aorditJal'ia o Senado da
comom e lavraI! o seguinte outo:
Aos vinLe e tre.· dias do mez de . IElio de mil oitocenLos e vinte
e dois, nesta cidade e càrte do Rio de Janeiro e poços do con elho,
e junLavam ojlliz de fórn, vereadOl'es e lwocllrüdor do enado do
CamOl'o, em vel' ação extl'[I01'dinal'ia, e os IJOmen bons que no
mesmo enado trem ervido, e . endo presenLe a todo a I'eprese'Jtaç5 qlJe o povo desLa cidade dil'ige á pl'e:õenca de S, A.
Reol o Príncipe regente con LiLucional e defen.OI' perpetuo do
Brazil, em que pl'etende e requer, que o mesmo Senhor mande
convocar ne ta cÔrte uma o sembléa geral dos provincios do
BI'DZil, depois de a ver e examinar, se accordou que devia er
opr'esentnda ifllmediatamente o Sun Alteza Rp-al, por ronter a
vontade do povo cle~Lo cidade, (l qunl se tem mnnit'e. tado, conforme n v. nLade dominante do pl'ovincias co!ligodas do Br'nzil, e
por ser esle o Itl1ico meio que
offerccia de consolid' r a união
do Reino do Brazil, deo salvar do~ males evidente3 de qlle e tava
ameaçAdo, e paro ('vilar que se nãe rompa a sua 11nião com Portuo'al, como faz temer o esLado exaltado a que se Lem elevado
ultimamenLe a opinião publicn,
Em virtude desto deLel'rninação, sahin dos pa ,o do con elho ao
meio dia o Senado da Cnmal'a, e hom ns hons que nelle teem servido e muito cidadã . de todas as classes, que conCOrt'el'am, e os
mestel'es, levando o e Landnrte o ex-almotacé i\Ianoel José Ribeiro
de Oliveir'o, em dil'eiLnra no paço de Sua Item Real, indo incorporada uma deputaçüo do governo da provincia do Rio Grande,
com posta ele um deputado do mesmo governo, Francisco
Xavier FelTl~ir'n, p " p[ll'le deste e dns camoras ele Parlo Alegl'e,
Rio Gl'ande e H.io Pal'do, e o m JOI' d e:-tado-maior Jo é Joaquim
Machado ele Oliveim por porte da Lropa da sobredito provincio.
A lIma har'fI foi o mesmo Senado do ComEll'a, deputação e cidadão que o acompanhavrlm, inLrodLlzid8~ na grande sola das
audiencias onde já se achava lia. Iteza Real, e sendo-lhe apresentada p'I/) Sen do ela Camal'a a repl'esentaçuo sobredita do
povo destn cidade, acompanhada ele uma falia, que em nome do
SenodoclaClmnralhedirigilOjuizde fõra presidente, se dign u
Sua Alteza Real dar a seguinte re"'-po~to :
Fico scienle da vOJiLade do povo elo R ia de Janeiro, e tüo
elepre ~a saiba o do mais provincios, ou pela camaras ou pelos
procuradores geraes, enlão immediatamente me COnfOl'illarei com
o voto dos povos deste grande, fel'tíl e riqui simo reino,
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E logo o sobredito deputado da provincia do Rio GL'ande
Francisco ChavieL' Fel'l'eil'a, dirigiu a falla n Sua Alleza Real,
significando-lhe que a sua pl'Ovincia enviava ao mesmo senhor os
seus cordioes agL'adecimentos pela hel'Oica resolução, que tomou,
ele ficar 111) Brazil, que mclificava os sentimentos que em nome da
mesma provincia tinha apre entodo a Sua Alteza Real o cidadão
Manoel Carne·it'o,·e que esta sempre seria fiel ás sua determinações. Sua Alteza Real respondeu:
Agt'adeça em meu nome á sua provincia, porque antes do
cidadão i\Ianoel CaL'nelt'o teL' significado os seus sentimentos, eslava persuadido ele sua lealdade.
Seguill-se a fallar o deputado pelo corpo militar da pl'ovincia,
o major de s gunda linho, .Tos?} Joaquim Machado de Oliveira, e
em nome desta expressou a Sua Alteza Real iguaes sentimento,
acre centondo que os militares elo Rio Grande tomavam a peito a
resolução, que Sua Alteza Real tinha tomado de ficaI' no Brazil,
e que a defencleL'iam até os ultimas esfot'ços. Sua Alteza Real
respondeu:
Agradeça em meu nome á tropa elo Rio Gt'ande, e fico certo
dos sells nobre~ sentimentos.
Fallou depois o deputado ás Cut'tes pela pl'Ovincia do Ceará, o
sargento mór Pedro .r sé da Co t·, Bart'o ,ogradecend em nome
da sua pt'ovincia a Sua ltezn Realo glorioso titulo que o mesmo
s~nhor havia aceitado de ser o defensor perpetuo do Reino do
Brazil, [l que Sua Alteza Real respondeu:
Agradeço o
sentimentos da pl'Ovincia do Ceat'á GL'and
e estou certo de sua constanle fidelidade.
Foi annunciada ao p v , ([ue enchia todo o lat'go do pa ,de
uma das val'andas deste, e pelo presiden te do Senado da Camara
a respo ta que Sua ltezn Real deu á deputaç 'lo do povo desta
cidade, e foi a me ma resposta applaudiLla com os seguinte
vivas:
Viva a no sa santa religiJo ! Viva a constituiç30 I Viva El-Rei
constitucional! Viva o Principe regente constitucional e defensol'
perpetuo do Reino do Brazil ! Viva a P"inccza renl ! Viva a assembléa geral elo Bt'azil ! Vimm os Côrtes de Lisboa I Viva u
união cio Bl'Dzil com Portugnl !
E ele tudo para con tal' so mandou fazer o presenle termo,
que u signurmn.
E eu, José Martins Rochn, escrivilo cio enado da Camaro, o
escrevi. Seo'uem-se as ossignaturas.
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o discurso pronunciado nesLa OCCO Wo pelo presidenLe do Senado da Camara José Clemenle Pcreiro, que por ser muito exlenso
não se tl'l1n creye, contém o seguinles topico~ meis not,weis:
Si a lei supl'emo da Ealvaçtío da palria exigiu a ficada de
"\ os n Alteza I eal, como remedio lmico de a cm ervar unida,
esto mesmn lei imperD hoje, que se c01woque jú ne tn côrte uma
a sembléa geral das provincia do Brazi!; pois bem que estas,
fichando em Vossn Alteza Heal o cenLro dn sua união, venham
correndo a formnr em torno delle uma só cau a, sentem
todavin a folta de direcção, confiança e garantia, que s6 um corpo
representaLivo lhes prometle.

'ci

i)D .

' ül;i .

.

,.. CÚi;~l~l'ÓS ' ~D' Pà~l'u'g~ i ~1~' ~'~;l;~~'i
t~l:r:i~"ei ' ~I'L;~cÍ ~~
de ereada politica ... temel'arül e atrevidas expl'essões in ultadOl'as dn dignidade do Brozil ... Decretos injustos ... e hoslil condueto de olgumas ol'dens do governo de Lisboa, fontes fataes de
flueixas e desconfianças dos offendidos brazileiros !
•.• Ê;' '~àmà: S~~il~'r', 'e~cl~lece;'Ó'

'o ·B~~~;C(i·l.;e~·

'l;r:i;l;eil:~' êJe~~etó

de 29 de selembl'o, confjnndo ás Ilfl províncias o goV(~rno civil,
economico e adminisLI'alivo omenLe, e gual'clando á di posição
im med ia ta de PorLuga I a forço nrmad D, encobria o sini tI'O fim
de o dividir e de,armar, para o reduzil' DO nntigo estado de colOllia e escravidão ~
.
Como esquecerá o Brazil que Portugal intentoll roubar-lhe em
Vos a Allezo Real o centro de sua uniüo, actividade e defesa pelo
segundo decreto ela mesma datn ~
••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••

omo ,"erá o Brazil a sangue Crio, que o soberano Congl'es o não lembrasse a necessiclnele ele elar a este reino um corpo
legislnLivo bl'Dzileil'o ~ Poderia elle manter-'e c prospeI'nr sem
e te ~ \.ca o da leg-islalura de Lisbo viria á remolos pl'Ovincins
elo BL'nzil p remedio promplo cios pL'evidentes leis que, devem animaL' n sun POI ulação e agriculturo, a sua industI'ia, aI'Le , navcgaç50 e commercio ~ E seriam 11nbeis, pam as fnzer adequadas
deputados que não conhecem o BmziJ, sinüo pelas cal'Las geogTa~
phicas, como eUes mesmo confe sam, batem lodas as moções do:,;
deputados deste I'eino, si por venturn alguma vez se aLl'evem a
requereI' os direitos offendidos de sua patriD, e os vencem em
votos pOI' que os superam em numero'? Desgraçado de Li, BraziJ
si nilo velasses; os teus diI'eilos nunca seriam re peitados.
'
.•
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1as, retiremos, SenhoI', l'eLiremos para longe eleste 10"'01' de
c. cnll1alos n vi Las, que involuntDl'iamente nos apI'e enta um
MDdeira europeo? el~vado a bL'igüc~eir,? com al'bitral'ia declnraçüo
de e tranl1n. anLIgUldacle, que nao lInha, nem Il1e podia competir, ó n fim ele roubaI' o go, erno das Ul'mElS da Bahia a um
benemel'ilo bI'azileiro, brigndeiro antigo! Dá-se maior al'bilrariedade'? Oh! constituição! 011! justiça! Oh! lei! onde estnis
que vos não vingai ... '? l\IElnes sacrosantos dos marLyres dá
13ahiu, 11I)S \'os saudamos I
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Aquellas, ultraj "telas, pisndn e 11 vilta ,Ias.. , E Les, mo acrados p I'que amavam t1 Iibet'dade cln p'ürin, qlle o' viu na cer.,.
O Bruzil todo offendido 1 ! ! Eis, senhot' o resultnd fune to el'~ um
pas o, que o despoti mo antirro, apesar de exaltado, nunca se
atl'eveu a dul',

., 'Ú'L;~ é' ;~t~ ~'Oi1' i 'pó;tL;g~i ',' 'p~i~ 'De~~el~'

'd'd . 21' 'de .s~l~~~I;;~
indefeso, deixClnd ficar á tlla immediata
dispo içiío a no so fOI' n al'madn e a tua.,. depois envia te-nos
novas bayolletas, que niío quel'iamo , .. dé tes ol'dens para que
se l'eLil'Dsse deste por'to n sua melhol' Ol'tilhol'ia 1 ! ! E agora intimas as nações que ntío importem muniçãe::; miliLül'es nem navaes pOl'a os no sos pOl'to ~ Ah! POl'tllgol, que tu delil'as, RCcorda, se não pel'rles-te , corre ás i.ll'l11a da razão, da justiça e
da igualdade se ainda é tcmflo, .. mas tulvez jú "hegue. lat'de [
Povos ela tel'ra! sedes teslem unha fieis da boa fé do Bl'nzi I, e
da conducta irl'egulal' de Portugnl! Si e te fez o rompimento, naquelle a I'eocção é o I'es:.tltado nccessal'io da sua
acção .. '
premedila~

PÔI'-I1)S

..................................................................

Não são enganos, S~nhot', siío faclos inconte taveis", e só
nos resta ver si 6 ver-dadeira o noLi ia que vai corl'endo ~obl''' o::;
partido commettido pelo govel'no ele Lisboa a Qutt'as nnçõe ,
inimigo.;; da 1l0~SO liberdade e seguranço, offen 'ivo da nossa
propriedade e de tl'uidores da prospel'idade e glol'ia que um futuro abençoado nos promette !

Tnl é, S nhor, o deploravel e"tfldo da )'elações politica do
Brazil com POl'tugal ! E 11 consequencia mais favol'avcl que
daqui I'esulta é, que o Brazil perdell a confiança Iue tinha no
sob ran Congresso. TI: serú l11üis vanlajo'o o estado de .llüS
provincias ~ Cel'tamente 11110." porque i a separaçiío c1aquellc
está de faeto nmençada, n união destas niío e~tá consolidada .

.'. b' ~il;i~te-r'i~' 'ci~' v~ .~~. Aúé~il: '~~'l;~l:c'~ádo" -~l~; 'á~'~liffi'cl;l~
dades qtie lão criticas circlll11stancia olTerecem pOI' estar despido
elo poder de fazeI' lei, não póde soltaI' as velas á nergi e
patriotismo qlle ,caracLerisam", e os negocios do Brazil v'lo
soffrendo atrasos que podem "ir' a ser bem funestos, e quan lo
meno , perde-se ludo quanto se podia adiantar; e que perda
irremediavel não é no tempo um só minuto!
O Brazil deve flugmentar com ul'gencia 1.1 ua marinha e
prel arar- ns suas forças ele terra, Ministl'Os tem Vossa Alteza Real
que as~im o façnm executül'; mas estes preparativo exigem
meios, que só o p der le o 'i laUvo pode pl'opor'cionar.
Eia pois, Sonhol', o p l'igo dn de união e~tà imminente, as
circuJ1 stancias urgem, a . alvaçã cio patri'l impel'fl.,. Cooyoque
Vo' a Alteza Real jú n8sta curte uma assembléa geral das
pl'ovincias elo Bt'azil, e a uni'lo com PortugRI sel'ó montiela, e a
cios provincifls d Bl'azil consolidada,
Ne ta a sembléa repl'esentativa terá o I3rnzil acol'dudas sentinellas que vigiem sobre a SU11 liberdade, outros tantos fieis
procuradores que promovam os seus direHos, ele temidos athletas
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que defendot11 os seus foros, zelo os pais da ~rande familia que
Lrabolllem inl'uLigélveis por Dchar as verdndelT'as fontes de LHl
pro periclade, e acLivos promotores de sua populoção, civiLisoção
e sciencia, agricultura, indusLI'in, navegação e commercio.
E Vossa i\logesLocle achará ne te' Senodo venerondo a firmeza
de sua cODsLiLl.1cionalidade; a solida segul'tlnça de suo corôa, a
csLnldn certo da verc1adeim gloria, que promeLte elevar o
nome de Vosso Alteza Reol acima <.los mais famoso principes do
universo, o descan o nas sua. fod igas, o aI voção nos seus
l11oiore perigos, a for.a irre~i Livel de uo arma, a riqueza do
Lhe ouro publico, a consolação de ver feliz um povo que tão
voluntario se declorou sulJdito fiel de Vo sa AILeza Real, o invejodo sorte, finalmenLe, de lan<:or a primeiro pedro fundamental do
imperio brazilico, que principiando por onde OLiLI'O acabam, fará
a inveja e a admirocão do mundo inLeiro
Mas poro que 6, enl1ol', produzir moLivos p'1ra persuadir,
onde o ol'biLl'io na e colho falto ~ Está escripto no Livro das lei
eternas que o Bl'Ozil deve passar hoje, oh 1 grande dia! á lisLFI
das Ilações livres. E' decreto do al'bitlO do univel'so, 11a ele
comprir-se, queiram ou não queil'om o~ mortoe ; que impedir, a
sua morcha a nenhum é dado ... Obedecei, Senhor, a esla lei
etel'l1o, e cump!'ind assim um elE:v r sngrado, fül'ei a vo::>sa glorio,
a alvação de Portugal e do Brazil o dita. Rio de Janeil'o, 23 de
maio de t822.--Jo é Clenwnte Pel'eira .-JOclo . oares ele Bul!lues,
Domingos", 'ianna Gurgel elo Amarnl.-Domingos Antunes GuimaJ'(les .-Jo é Antonio dos Santos Xavier.
O conselho elos pl'Ocuradol'es gerDes de algumos pI'oYincius,
tendo se reunido no dia ;l de junbo de 1822, repre entou no sentido
da convocoção de uma ossembléa gerul, e no desenvolvimento
das suas razões "obresalle o idéo ela inclependencia lo Brazil,
cujos direitos são inauferiveis. Assign8l'om esLa repl'esentoção
Joaquim Gonçalves Ledo; José MOl'ia1H10 do Azevedo Coutinho;
Lucas Jo é OlJes, pl'Ocurador gel'al do E tado Cisplatino'
José Bonifacio de Anclradfl e Silvo; CaeLano Pinto de Miranda
Montenegro; Joaquim de OLiveira Alvares, e Monoel Antonio
Farinha.
Tomando o Principe em considel'ar.ão e La repeesentação
expediu o seguinLe decI'eto :
H~v~ndo-me I'ep~es~~ptado ?S ])1'OCul'ael ,res geraes de alguma
prOVll1ClaS elo Brazl[,.1a eeul1Ldos ne [a Coete, e differentes camaras e po,o de outras, o quanto eea necessario e urgente
para mantença ela in[errridade da monorcbia portugueza c jnsto
decoro elo BI'azil, a convocação ele Ilma ossembléa luso-brazileira que, investida daquella porção de soberonia, que e sencialmenLe re ide no povo de te grande e riquissimo continente
constiLul1 as bases sobre que e devem erigir a ua indepen~
dencia, que a natureza marcara c ele que já estava de posse
e a Slla união com todas as outra partes integrantes da gl'8nelé
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familia portLlgllezo, que cordiolmenle desejo; e reconhecendo
eu o vel'dnde e [l forço das l'ozõe , qlle me foram pondetaelos, nem
,endo outro modo le assegur'Dr n felicidade deste reino, mrmter
limo justa igualdade de dil'cito entl'e elle e o de Portllgnl, sem
perturbol' o. paz que tonto convém n ambos, e LUo propl'in é elos
povos irmãos: hei por bern, e eom o parecer do meu consell1o
ele estado, mandar convocO\' lima as embléo. gerul constituinte
e legIslativa, composta de deputados das provinCÍos do Brazil
novamente eleitos na fórmo elos instrucções que em c oselho
se occordarem, e que serão publicados com a maior brevidade.
José Bonifacio de Andrado e Sil"o, do meu conselho de
estado, e do conselho do S. M. Fidelis imo. El-Hei o SenhOl'
D. João VI, e meu mini lro e secretario de estado dos negocias
do Reino do Brnzil e estrangeil'Os, o lenha llssim enlendido e
fo.ça executor. com os de~pachos necessorio~.
Paç , 3 de junho ele 1 '22. - Con a rubl'iC:J de Suo Alteza o
Pricipe Real. - José Bonijacio ele flncll'acla e Silva.
No dia 10 de junho o Senado da Camoro. e111 vereo.ção extraordinaria . ignifico 0.0 Principe I'egente o seu reconhecimento e
do povo, e proLesLo a sua adhesão pelo. delibel'oção tomado da convocação di.! ossemlJléa geral constituinte, ejurou manter o regencia de Suo Alteza constitucional e defensor perpetuo elo BI'azil.
Nesta epoco fi Bal1ia gemia sob a tyronia ele Mooeil'a, que
por Carta regia de 15 Coi mandado reLil'or ; poeém o heroismo
dos bahianos sÓ consegulLl exp li\-o no dia 2 de julho.
Estes facLos sendo submeLLidos Ú apreciução elas COeLes, a
commissão de constituição formulou pOl'ecer que, endo discutido, foi oppeovado quanto ús seg'uintes conclusões, que c nstituem o deceeto de 24 de setembeo de 1'22:
D. João POI' gruca de Deus e pelo consLiLuição ela 111onorchia rei do Reino unido cie Portugal, Bel:lzil, e A Igorves, daquem
e elalém mal' em Africa, etc.
. Faço saber o. todos os meus sul.lditos, ([ue os Corles decre·taram o seguinte:
.
As Córtes gero.es, extroord inllrias e constituintes da nação
portugueza, t.omando em consideração os ultimos o.clos do governo do Hio de Janeiro) decretum o seguinte:
1. o E' nullo o Decreto de ;3 ele j unho do presen te aono sobre a convocaçJo de Córtes no Brazil) c bem assim q1l8esquer
outros actos legislativos emanad03 do gover-no estabelecido no
Rio de Janeiro.
2. o Verificar-se-])Q fi 1'espon abiliclode do secretario ou secretarios daqllelle governo que houverem o.ssignado ou referendado qUflJquer elos referidos acLos.
3. 0 O mencionado governo, desobedecenelo a El-Rei e ás
CÔl'tes, e constituindo- e independente, é govemo de facto e não
de direito. Serú considerado como traidor o commanuante de
força de terra OLl moI', e com crlmin so qualquel' outl'a lluto-
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ridade, que desde a publicação do presente decreto obed~cer ao
sohredito governo actual, salvo se mostrarem que foram obrIgados
por força.
.
_. .
.
4. o Visto naver cessado a delegaçao do Prmclpe real, sera
logo nomeada a regencia, que deve exercer o poder executivo,
delegado no Brnzil, em os lermos da constituição.
5, o O Pl'incipe real emIJat'carã em direitura para Portugal
no termo de um mez, contado desde [) intima<;50, sob pena de se
proceder do 111esr110 modo que a const.ituição prescreve paro o
caso em que El-Rei, ou o successor da corôa, tendo sahido do Reino
de Portugal e Algarves, com licença das Côrtes, se n50 recolha,
sendo chamado, findo o prazo concedido.
6. 0 O governo, por todos os meios de que possa dispor, fará
executar as disposições do presente decI'eto, ficando revogadas
quaesquer outras na parle em que lhe forem contraI'ias.
Paço dos Cortes, 24 de setembro de 1822.
Porlanto mando [1 todas as autoridades deste Reino unido de
Portugal, Brazil e Algarves, e mois pessoas a quem o conhecimento do presente decreto pertencei', que o cumpram e guardem
tão inteiramente como nelle se contém. Dado no pala cio de
Queluz aos 26 dias do mez de setembro de '1822.-El-Rei com
guar'da.- Felippe Ferreira ele Araujo e Castro.
Este decreto chegou ao Brazil qU[1ndo o grito da independencia
já echoa va t)or todo o seu territorio. Quando assim não fosse,
elle devia ter sido acompanhado da força necessaria para
subjugar os brazileiros, pois que o Congresso tinha plena certeza
de que não seria executado; e nesse C8S0 era mais generoso, a
não ter força, mandar-lhes um decreto de Iiber'dade.

A 26 de julho escrevia o Principe a seguinte car'la:
Men poi e meu senhor: Pal'abens á patria, a Vossa Magestade, ao Brazil e ao mundo inteil'o; a causa nacional, que era
dependente da junção e declaração ela maioria das províncias do
J3razil á sua felicidade, vai, como todos os que amarem a Vossa
l\IIagestade como rei constitucional de facto e não só de dil'eito,
como Vossa Magestade estava sendo, desejam; digo não de
diL'cito, porque só o direito não o constitue tal, porque não
tinha acção.
Hoje recebi llma deputação de Pernambuco, que veiu para
me reconhecer regente, sem restrição alguma, no poder executivo,
por assim ser a vontnde geral do povo, e tropa da provincia.
Vossa Magestade perdoará o não ter mandado parte de tudo,
mas assim convém para que os facciosos das Côrtes caiam, por
não sabel'em a quantas andam, e de mais porque, como as
circumstancias me obrigaram, á convocação da assembléa geral
consUtuinte e legislativa era só mero formularia, porque en
unicamente hei de fazer executar com todo o gosto os seus decretos,
e de lá mais nenhum.
H. F.
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Eu, senhor, vejo'as cousa ele lal modo (fallando cloro) que
ter relações com Vo sa Magestade ó famitial'e , porque a sim
é o espirito publico no Brazil, não para deixarmos de er ubd itos
de Vossa Magestade, que empre reconhecemo e reconhcceremo
como nosso rei, mas porque salus populi suprema lex est>· quero
dizer que é um impo sivel p!lysico e nW7'al Portugol governar o
Brazil, ou o Brazll ser governado de Portuo'al.
Não sou rebelde como hão de dizer D Vossa Magestade os
inimigos de Vossa Magestade; são as circum tancias.
Eu, as duas meninas e a Princeza, e tamos de perfeiLa soude,
Deus guarde a preciosa vida e saude de Vos, l1 Mage tade,
como todos os bons portuguezes e mórmente nós brazileiros,
havemos mister.
Sou de Vossa Magestode, como mais profundo respeito, subdiLo
fiel e filho obedientissimo, que lhe beija a sua real mão.Pedro.

Em seguida a esta carta o Principe remetteu em 6 de agosLo
de 1822, o seguinte manifesto aos brazileiro::; :
Bra::ileiros! Está élcabado o tempo de enganar o homen ,
os governos que ainda querem fundar o seu poder obre a
pretendida ignorancia dos povos, ou sobre anlicro erros e abu os,
teem de ver o colosso de ua grandezél tombar da J'ragil base
sobre que se erguera ouLrora. Foi por as im o não pensnrem,
que as Côrtes de Lisboa forçarom as provincias do sul do Brozil
a sacudir o jugo que lhe preparavam; foi por a sim pen ar que
eu agora vejo reunido todo o Brazil em torno de mim, requerendo-me a defesa de seus direitos e a munutenção de sua
liberdade e independencia. Cumpre por t.anto,.ó bruzileiros, que
eu vos diga a verdade; ouvi-me puis.
O Congresso de Lisboa, arrogando-se ao direito tyranico de
impor ao Brazil um artigo de nova crença, firmad em um
juramento parcial e provisorio, e que de nenhum modo podia
envolver a approvação da propria ruina, o compeltiu a examinar
aquelles pretendidos titLll"S e a conhecer a injustiça de tão
desassisadas pretenções. E'le exame, que a razão in. ultada
aconselhava e requeria, fez conhecer ao brazileiros que Portugal,
destruindo todas 'as formas estabelecidas, m udanclo toda as
antigas e respeitaveis instituiçãe da monarchia, correndo a
esponja de ludibrioso esquecimento por tod1:ls as uas relações,
e reconstituindo-se novamente, nõo podia compul ai-os a aceitar
um systema deshonroso e aviltador, sem attentar contl'1.1 aquelle
mesmos principios em que fundara [J sua revolução e o direito
de mudar as suas institLlições, sem destruir essas base que
estabeleceram seus novos direitos nos direitos inalienaveis dos
povos, sem atropellar n marcha da razão e dajustiça, que derh am
suas leis da mesma nalureza das cousas e nunca dos caprichos
particulares dos homens.
Então as provincias meridionaes do Brazil, colJigando- e
entre si, e tomando a attitude magestosa de um povo que
reconhece entre os seus direitos os da liberdade e da propria
felicidade, lançaram os olhos sobre mim, o filho do seu rei e seu
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amigo, que encarando no seu verdadeir0 ponto de vista esta tão
rica e grande porção do nos o globo.. que conhecendo os talent<?s
de seus habitantes, e os l'ecursos lmmensos de seu sólo, VIa
com dor a marcha desorientado e tyronica dos que tão falsa e
prematuramente ha viam tomado os nomes de pais da patria, saltando de representantes do povo de Portugal a soberanos de toda
a vasta monarchia portugueza. Julguei então indigno de mim e do
grande rei de quem sou filho e delegado, o ~esprezar os _votos de
subditos tão fieis, que, sopeDndo talvez de eJos e pwpensoes republicanas, desprezaram exemplos fascinantes de alguns povos visinhos, e depo~itaram em mim todas as suas esperanças, salvando
deste modo a realeza neste giande continente americano, e os
reconhecidos direitos da augusta casa de Bragança.
Accedi a eus generosos e sincero voto, e conservei-me no
Brazil, dando parte desta minha firme resolução ao nosso bom
Rei, persuadido que este pas o devera ser para as Côrtes de Lisboa
o thermometro das disposições do Brozil, da sua bem sentida
dignidade e la nova elevnção de seus sentimentos, e que as faria
parar na carreira começada, e entrar no trilho da justiça de que se
tinham desviado. A sim mandava a razão; mas as vistas vertiginosas do egoísmo continuaram a suffocar os seus brados e
preceitos, e a di cOl'dia apontou-lhes novas tramas' subiram
então de ponto, como era de esperar, o ressentimento e a indignação das provincias colligadas, e, como por uma especie de
magica, em um momento todas as suas idéas e sentimentos
convergiram em um só ponto e para um só fim. Sem o estrepido
das arma, sem as vozerias da anarchia, requereram-me ellas,
como ao gannte de sua prel:iosa liberdade e honra nacional, a
prompta installação de uma assembléa geral constituinte e legislativa no Brazil.
Desejara eu poder alongar este momento, para ver si o
devaneio das Côrtes de Lisboa cedia ás vozes da razão e da justiça
e a seus proprios interesses; lllas a ordem, por ellas suggerida e
transmiLtida ao con ules portuguezes, de prohibir os despachos
de petrechos e munições para o Brazil, era um signal de guerra
e um começo real de hostilidade.
Exigia pois este reino, que já me tinha declarado seu defensor
perpetuo, que eu prove e do modo mais energico e prompto á
suo segurança, honra e pro peridade. Si eu fraqueasse na minha
resolução, atraiçoava por um lado minhas sagradas promessas, e
por outro, quem poderia sobrestar os males da anarchia, a
desmembração das suas provincias, e os furores da democracia ~
Que luta porfiosa entre os par-tidos encarniçados, entre mil
succes ivas e encontrada ['acções ~ A quem ficariam pertencendo
o OUI'O e os diamante das vossas inexgotaveis minas, estes rios
caudalosos que fazem a força dos Estados, esta fertilidade
prodigiosa, fonte inexhaurivel de riquezas e de prosperidade ~
Quem acalmaria tantos partidos di sidentes, quem civilisaria a
nossa povoação disseminada e partida por tantos rios que são
mares ~ Quem iria procurar os nossos indios no centro de
suas mattas impenetraveis, através da montanhas altissimas e
inaccessiveis ~ De certo, brazileiros, lacerava-se o Brazil, esta
grande peça da benefica natureza, que faz a inveja e a admiração
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das nações elo mundo, e as vi~tas lJemfazejas da PI'ovidencia se
destruiam ou pelo menos se retardavam por longos annos,
Eu fôra responsavel por todos estes males, pelo sangue que
ia derramar-se e pelos victirnas qlle infollivelmente seriam
sacrificadas ás paixões e aos interesses particulares,
Resolvi-me portanto, tomei o paI tido que os povos deseja\ am,
e mandei convocar a assembléa do Brazi!, afim ele cimentar a
independencia politica deste reino, sem romper, comtuelo, os
vinculos ela fraternidade portuguezn; llormúnisondo- e com
decoro ejustiça todo o Reino unido de Portuga I, Brazi! e Algarves,
e conservando-se deba ixo elo me mo chefe duas fam ii ias eparadas por immensos mares, que só podem viver reunidas pelos
vinculos da igualdade de direitos e reciprocos interesses,
Brazileiros ! Para vós não é preci o recordar todo~ os males a
que estaveis sujeitos e que vos il11pelJiram 1Í repl'esentação que
me fez a camal'a e povo desta cidade no dia 23 ele moio, que
motivou o meu real Decreto de 3 ele junho do corl'ente anno; mélS
o respeito que devemos ao genero humano exige que demos
as razões ela vossa justiça e do meu comportamento. A 11istOl'ia
dos feitos do Congresso de Lisboa [l respeito elo Bl'Ozi! é umo
historia de enfiadas injustiças e sem razões ; seus fins eram
paralisai' o prosperidade elo Brazil, consumir lodo a sua vitalidade
e reduzil-o a tal inanição e fraqueza, que tOl'nasse infallivel a suo
ruina e escl'avidão. Para que o mundo se convença do que digo,
entremos na simples exposição dosseg'uintes ractos,
Legislou o Congresso de Lisboa sobre o Brazil, sem e peral'
pelos seus representantes, postergando assim a soberania ela
maioria da nação.
egou-Ihe uma delegação elo poder executivo, de que tonto
precisava para desenvolver lodas as forças ç1e sua virilidade,
visto a grande distancia que o separa de Portugal, deixando-o
assim sem leis apropriadas ao seu clima e circumslancia locaes)
sem promptos recursos ás suas necessidades.
Recusou-lhe um centro de união e de forças, para o debililar,
incitando previamente os suas provincias a despegarem-se
daquelle, que já Jentro de si tinham felizmente.
Decr'etoLl-lhe governos 8em e labilidade e sem nexo, com tres
centl'OS de actividade differente, insubordinados, rivnes, e contradictor'ios, destruindo flssim a SUfl categoria de reino, alluindo a 8im
as bases da sua futuro. grandeza e Pl'oslxlridade, e s6 leixando-Ihe
todos os elementos ela desol'dem e da anarcl) ia,
Excluiu ele faclo os brazileiros de todos os empregos honorincos, e encheu vossas cidades ele bayonetas eUI'opeas, COlTImandadas por chefes rorasteiros, cmeis, immoraes,
Hecebeu com en thusiasmo c pI'odigali ou louvores a todos
estes monstros, que abriram chagas dol01'Osas nos vossos
corações, ou prometterDlTI não cessar de abril-as.
LDnçou mãos roubadoras aos recursos applicados ao Banco elo
BI'azil, sobrecarregado de uma diyida enorme nocional, de que
nunca se occupou o Congresso, quando o credito deste banco estava
enlaçado com o credito publico elo Brazi! e com a sua prosperidade.
Negoci~va ,com as nações estr'anhas a alienação de porções do
vosso terrltorlO, pam vos enfraquecer e escravisar.
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DeSD!'l11flVll vossas farta lezas, despia vossos arsenaes, deixava
indefesos vossos porto, chamando nos de Portugual toda a vossa
morinha; esgotava ,"ossos thesouros com saques repetidos para
despezas ele tl'opas, que vinham sem peclimento vosso para verterem vosso sangue e destruil'-vOS, ao mesmo tempo que vos
prohibia a intl'oducção de nrmas e munições estrangeiras, com
que pudesseis armar ,"ossos braços vingadores e sustentar a
'\ OSSll libel'dacle.
Apr'esentou um projecto de relações commerciaes, que sob
foI as apparencios ue chimerica reciprocidade e igualdade, monopolisava vossas riquezas, fechava vossos portos aos cstl'angeiros, e assim destruia II vossa ngriculturll e industria, reduzia
os lH1bilantes do Brazil outro vez 00 estado de pupillos e colonos.
Tratou desde o pl'incipio, e trata ainda com indigno aviltamento c deSpl'e7.0, os repre entontes do Brazil, quondo teem a
corogem de punir pelo seus direitos, e até (quem ousaró dizel-o !)
vos ameaça com libertar a CScl'flvotura e armar seus braços
contra seus p1'oprios senhores.
POl'a acabar finalmente e, ta longa l1aJ'ração de horrorosas
injustiços, quondo pela primeira vez ollviu oquelle Congresso
ns expl'cssões da vo sn justa indignnção, dobrou de escnrneo,
ó brozileiro
querendo de culpm' sells nttcntodos com vossa
pI'opria vontade e confiança.
A delegoç50 do poder executivo, que o Congresso regeitou por
onU-constitucional, ogora já umo commissão do seio deste Congl'es o nol-a offerece, e com tol liberalidade, que em vez de um
centro do mesmo podei', de que só prccisnv is, vos querem conceder elous e mlli~. Que generosidade inauditn ! Mas quem não vê
que isto c::ó tem por fim destwir a vos a força e integridade,
armar provindos contra provincias e irmãos contro irmãos~
Acordemos pai., generoEos hobitnntes deste vasto e poderoso lmperi'O, está dado o gl'llnde posso da vos n independencia
e felicidade, ha tLinto tempo preconisndo pelos grnndes politicas do Europo. Já sois nm povo soberano, já entrastes na
gl'ande sociednde dns nações independentes, a que tinheis todo o
direito. A honra e dignidade nacional, os desejos de ser venturosos, a \'oz da mesma na turezo , mandam que as colonias
deixem ele ser colonias, quondo chegam á sua vil'ilidFlde; e ainda
qlle tratados como colonias, não o ereis realmente, e até por fim
ereis um reino . .remais, o mesmo direito que teve Portugal para
destruir as suas instituições antigos e constituir-se, com mais
razão o tendes vós, que habitnis um vosto e grnndioso paiz, com
uma população (hem que disseminadEl) já mnior que a de Portugal, e que il'á crescendo com a rapidez com que cahem pelo
espaço os corpos graves. i Portugol vos negar esse direito,
renlll1cie elle me mo ao direito, que pode allegor, para ser reconhecida o sun nova constituição pelas nAções estrangeiras, as
quaes então poc1eriom al1egar moti\·os justos pora se intromeLterem nos seus ueg·ocios· domesticas, e pal'a violarem os
attribuLos da soberania e independencia da nação.
Que nos resta pois, brazlleil'os ~ Resta-nos unir-nos todos em
in tel'esses, em amor, em e perançns; fazer entrar a augusta
Qssembléa do Brazil no exercicio das suas fUllcções, para que,
n

,
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meneando o leme da razão e do prudencia, haja de evitar os
escolhos que nos mares das revoluçõe apre entam, de graçadnmente, França, Hespanha e o mesmo Portugal, para que marque
com mão segura e sabia a partilha dos p deres, e firme o codigo
da nossa lerrislação na sã philosophia, e o applique ás vossas
cÍfcumstancias peculiares.
Não o duvideis, brazileil'os, vossos representantes occupados,
não de vencer resi tencias, mas de marcar direitos, sustentarão
os vossos, calcados aos pés e desconhecidos ha tl'es seculos ; consagrarão os verdadeiros pr'incipios do monarchia representativa
brazileira, declararão Rei desle bello paiz o r. D. João VI meu
augusto pai, de cujo amor estais altamente possuido , cortarão
todas as cabeças á hydra da anarchia e a do despoti mo, imporão
a todos os empregados e funccionarios publicos a necessaria responsabilidade, e a vonlade legitima e justa da nação nunca mais
verá tolhido a todo o instante o seu vôo magestoso.
Firmes no pI'incipio invariavel ce não c::anccionar abusos, de
onde a cada. passo germinam novos, abusos, vos os representantes espalharão a luz e nova ordem no cahos tenebro o da
fazenda publica, da administração economica e das leis civi e
criminaes. Terão o valor de crer que idéas uteis e necess~rias ao
bem da nossa especie não são destinadas sómente para ornar paginas de livros, e que a perfectibilidade concedida ao homem pelo
Ente Creador e Supremo deve não achar tropeço e concorrer plll'iJ
a ordem social e felicidade das nações.
Dar-vos-hão um codigo de leis adequadas á nature:r.a das
vossas circumstancias locaes, da vossa povoação, interesses e
relações, cuja execução será confiada a juizes integros, que nos
administrem justiça gratuita, e façam desapparecer todas as
trapaças do mesmo foro, fundadas em antigas leis ob cura ,
ineptas, complicadas e contraditorias, Ellés darão um codigo
penal, ditado pela razão e humanidade em vez dessa leis anguinosas e absurdas de que até agora fostes victimas cruentas.
Tereis um systema de impostos, que respeite os suore da agricultura, os trabalhos da industria, os perigos da navegação e a
liberdade do commercio; um systema claro e harmonioso, que
facilite o emprego e circulação de cabedaes, e arranque as 1
chaves mysteriosas que fecham o escuro labiryntho das finanças,
que não deixavam ao cidadão lobrigar o rasto do emprego que
se dava ás rendas da nação,
Valentes soldados, tambem vós tereis um codigo militar, que
formando um exercito de cidadãos disciplinados, reuna o valor,
que defende a patria, ás virtudes civicas que a pl'otegem e seguram.
.
Cultores das letras e sciencias, mocidade brazileira, vós tereis
um codigo de instrucção publica e nacional, que fará germinar e
vegetar viçosamente os talentos deste clima abençoado, e collocará a nossa con tituição debaixo da salvaguarda das gerações
futuras, transmittindo a toda a nação uma educação liberal, que
communique ao seus membros a instrL1Cção necessarin para promoverem a felicidade do grande Estado brazileiro.
Encarai, habitantes do Brazil, encarai a perspectiva de gloria
e de grandeza que se nos antolha, não vos assustem os atrazos
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da vossa situação actual; o fluxo da civilisação começa a correr
já impetuo o c1e de o desertos da Callit' rnia até o estreito ~e
Magall111es. ConsLituiç50 e lil.>el'dnde legal são fontes inexgotavels
de prodigios, e SertlO a ponte por onde o bom da velha e convulsa
EUI'opa passará ao nosso continente. Não temais as nações estrflOgeif'ns; a EIII'OP:l, que reconheceu a independencia dos ~s
taclos Unidos do America, e que ncou neutral na luta das colontas
hespaoholas, não pode deixor de reconhecer a do Brazil, que com
tanto justiça e tantos meios e recursos procura tambem entrar
DO grande familia das nações. N6s nunca nos envolveremos nos
seus negocios p:wticulares, mas ellas tambem não quererão perturbar D paz e o commercio livre que lhe offerecemos, garantidos
pot' um governo representativo que vamo estabelecer.
Não e ouça pois entre nós outl'O grito que não seja-união. Do
\mazonns ao Prata não retumbe Olltl'O echo, que não seja-indepenctencia. Formem todas as nossas provincias o feixe mystedoso, que nenhuma força pode quebrar. Desoppat'eçam de uma
vez anLigss preoccupoções, substituindo o amor do bem geral ao
de qualquer provincin OlI de qualquer cidade. Deixai 6 brazileiros, que escuros blosphemadores soltem contra vós, contra
mim e contra o nosso liberal systema, injurias, calumnias e
bnldões; lembro i-vos que, si elles no~ louvossem, o Brazil estava perdido, deixai que digam que attentamos contra Portugal,
contro o mãi patrio, contra nossos bem feitores ; nós, salvando os
nossos direito, punindo pelo nossa justiça e consolidando a nossa
liberdade, queremos salvai' Portugal de uma nova classe de
tyranos.
Deixae que clamem que nos rebelamos contra o nosso' Rei;
elle sabe que o amamos como a um Rei cidadão, e queremos
salvaI-o do afrontoso e todo de captiveiro a que o reduziram,
arrancando a mascara da hypocrisia u demagogos infames, e
marcando como vet'dndeiro liberalismo os justos limites dos
poderes politicos. Deixai que vozeiem querendo persuadir ao
mund que quebramos todos os laços de união com o::> nossos
irmãos da Europa; não, nós queremos nrmal-a em bases solidas,
sem a influencia de um partido que vilmente desprezou nossos
direitos, e que mostrando-se, á cara descoberta, tyrano e dominador em tantos factos, que já se não podem esconder, com deshOl1l'o e prejuizo nosso, enfraquece e destroe Íl'remediavelmente
aquella ~ rça moral, tão necessaria em um Congresso, e que toda
se apoia na opinião publica e n[1 justiça.
IUustres bahianos, porção generosa e malfadada do Brazil, a
cujo s610 se tem agarrado mais essas famintas e impestadas harpias, quanto me punge o voss de tino! Quanto o não poder ha
mais tempo ir enxugar as vossas lagrimas e abrandar a vossa
desesperação! Bahianos, o brio é a vossa divisa, expelli de vosso
seios esses monstros que se sustentam do vosso sangue; não os
temais, vossa paciencia faz a sua forço. Elles já não são portuguezes, expelli-os, e vinde unir-vos a nós, que vos abrimos os
braços.
Valentes mineiros, intrepidos pernambucanos defensores da
liberdade brazilica, voai em soccorro dos vossos visinhos irmãos; não é a causa de uma provincia, é a causa do Brazil que
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se defende na primogenila de Cabral. Extingui esse viveiro de
fardados lobos, que ainda sustentam os sanguinarios caprichos do
partido fnccioso. Recordni-v s, pernambucanos, da fogueira do
Bonito e das scenas do Recife. Poupni porém e amai como irmãos
a todos os portuguezes pacificos que respeitam os nossos direitos
e desejam a nossa e a Lia vel'dadeil'a felicidade.
Habitantes do Cem'ó, do Maranhão, do riquissimo ParD, vós
todos dus bellas e omen[1S provincias do norte, vinde ex8t'nr e
assignar o aelo da vossa ell1oncipação, para fignrar-mos (ê tempo)
directamente no grande os ociaçuo politica. Bl'azileiros em geral,
amigos, reunamo-nos; Sal! vosso compatriota, sou vo~so defenSOl'; enc[1remOS, como unico premio dos nossos suores e honra, a
gloria, prosperidade do Brazil. MOl'cl1ando por esta e "tl'ada, verme-heis sempre á vossa frente e no lagar do maior perigo. A
minha felicidade (con"encei-vos) existe em vossa felicidade; é
minha gloria reger um povo bl'ioso e livre. Doe-me o exemplo
das vossas virtudes e da vossa união. Serei digno de vós.
Palacio do Rio de Janeiro em o 'JO de agosto de 1822. - PHINCIPE REGENTE.
No mesmo sentido foi dirigido o manil'eslo ás nações estrangeiras, terminando pelo seguinte periodo :
A minha firme resoluçãO e a dos povos que govel'no estão
legiLimamente promulgadas. Espero, pois, que os homens sabios
e imparciaes de todo o mundo, e que os governos e nações amigas
do Br.azil, hajam de fazeI' ju tiçfl ti tãojustos e nobres sentimentos.
Eu os convido a conLinuarem com o Reino do Brazil as mesmos
relações de mutuo interes e e amisade. Estarei prompto n receheI' os seus ministros e agentes diplomoUcos e a enviar-lhes os
meus, emquanto duror o captiveiro de El-Rei, meu Augusto Pai.
03 portos do Brazil continuarão a estar abertos a todas flS nações
pacificas e omigos poro commercio licito, que DS leis não prohibem; os colonos europeus que pnra aqui emigrarem poderão
contor com a mDis justa protecção nesle paiz rico e hospitaleiro.
Os sabias, os artistas, os copitalistas e os emprehendedores
encontrarão tambem omisade e acolhimenlo; e como o Brazit
sabe respeitar os direitos dos outros povos e governos legiLimos
espera igualmenLe, por justa reLribuição, que sellS inalienaveis direitos sejam tambem por elles respeitndos e reconhecidos,
para se não ver, em caso contrario, na dma necessidade de obrar
contra os desejos de seu generoso coração.
Palacio do Rio de Janeiro, 6 de agosLo de 1822. - PRINCIPE
REGENTE.
Termina-se est.e l1isLorieo com o seguinte decl'eLo das Côrles
que foi acompanhado da corta de D. João VI, e que teve a resposta
que Lambem se publica:
. D. João, por gl'aça de Deus e pela consLituiçilo dn monarchia,
Rei do Reino unido de PorLugal, Brozil e Algarves, daquem e
dnlém-mar em Africa etc.
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Faço saber n todos os meus subd itos, que as Côrtes decretaram
e eu sa nccionei a lei segu in te :
As CÓI'tes decretam pl'ovi Ol'iamente o seguinte:
1.0 A regencia do Brazil residirá na cidade da Bahia ('mquanto
lhe não parecer conveniente transferir-se para outra parte do
Reino.
2. ° Todas as provincias do Brazil ficam sujeitas á regencia,
excepto as do Pará e Mnranhão, emquanto ella residil' ao sul do
Cabo de S. Roque. Qualquer outra provincia poderá ficar immediatamente dependente do governo de POI'tugal, si as Cortes
assim o resolverem, em vir·tude de representoçães que para esse
fim lhes sejam dirigidas.
3.° Cada um dos membros e secl'etarios da regencia do Brazil
terá o lratamento de excellencia e vencerá de ordenado annual a
quan lia de 4:lJO ~OOO.
4.° Cada secretaria da regencia do Brazil será composta de um
official maior, dous officiaes ordinarios e dous amanuenses, um
de primeira, oulro de segunda classe; terão uns e outros as
mesmas graduações e vencimentos que se acham regulados para
as seCt'etarias de Estado, pelo Decreto de 12 de junho do presente
lmno.
Lisbôa, PL1ÇO das Côrtes, em 17 de dezembro de 1822.
Portanto mando a todas as autol'idades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertenceI', que a cumpram e
executem tão inteiramente como nella se conl'rn. O secretm'io de
Estndo dos negocios do Reino D faça imprimir publicar e correr.
Dada no Palocio da Bemposta, aos 24 de dezembro de 1822. - EIRei com gLW rda. - José ela Uva Carval!to.
Meu tilho.-Não tenho respondido as tuas cartas por se terem
demorodo os ordens das Côrte::> ; ogora receberás os eus decretos,
e te recommendo a sua observancia e obediencia ás ot'dens que
recebes, pOl'que nssim ganharás n estimação dos portuguezes que
um dia has de govel nar, e é necessal'io que lhes dês decididas
pl'ovas de amor pela nação.
Quando escreveres lembra-te que és um principe e que os teus
escriptos silo vistos por todo o mundo, e deves ter caulela, não só
no ql1e dizes, mas tombem no modo de te explicares. Toda a
Familio Reol estomos bons; resta-me abençoar-te, como pai qne
muito le ama.- JOÃO.- Queluz em 3 de ogosto de 1822.
Esta carta teve a seguinte re posta:
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1822.- Meu pai e senhor.Tive a honra de receber de Vossa Mageslade uma carta datada
de 3 de agosto, na qual Vossa Magestade me reprehende pelo
meu modo de escrever ~ fallar do facção luso-hespanholo (se
Vossa Magestade me permitte, eu e meus it'miíos brazileil'os
lamentamos muit') e muito o estado do coacçiío em que Vossa
Mageslade jqZ sepultado); eu não tenho outro modo de escrever,
e como o verso era para ser medido pelos infomes deputados
eur.opeus e brazileiros do partido destas despoticas Côrles executIvas, legislativas e judiciarias, cumpria ser assim; e como
eu agora, mais bem informado, sei que Vossa Magestade eslá
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positivamente preso, escrevo esta ultima c(lrtn, sobre questões já
decididas pelos bl'azileiros, do ll1 smo modo porque com perfeito
conhecimento ele causo e tou capacitouo que o estado de coacção
a que Vossa Magestade se ocl1'~ red uzido é q ue o lhe faz obrar bem
contrariamente ao seu liberal genio. DelIS nos livre de outra
cousa pensarmos.
Embora se decrete o minha desherdação, embora se comrnettam todo os attentodos que em club carbonario foram
forjados, a causa santa não retrogradará, e eu onLes de morrer
direi 00. meus curos brozileiros: « vêde o fim de quem se expoz
pela patria, imitai-me »).
Vossa Magestade mandou-nos, que digo!!! mandam as Côrtes
por Vosso Magestade, que. eu faço executot', e execute os se~s
decretos. Para eu os fozer executar e executo l-o era neces 01'10,
que nos brnzileiros livres obedecessem os á foccão. Re pondemos
em duas palavras - ",Tão quel'emos.
Si o povo de Pot'tugal teve dit'eito de se constituir revolucionariamente, esLá cloro que o povo do Brazil o tem dobrado, Iorque
se voi constituindo, respeitando-me a mim e ás autoridades
estabelecidas.
Firme nestes inhabalaveis principios, diO'o, (tomondo a Deus
por testemuoha e ao mundo inteiro) a e sa cafila sanguinosa,
que eu, ~omo Principe regente do Reino do BraziJ e eu defensor
perpetuo, hei por bem declaraI' todos os decreto pI'eteritos de sas
facciosa, horrorosas, machiavelicas, desorganisadoras, Ilediondas
e pestiferas Côrtes que a indo não mandei executar, e todo os mais
que fizerem para o Brazil, nullos, il'ritos e inexequiveis, e como
taes com um voto absoluto, que é sustentado pelos brazileiros
todos que unidos a mim, me ajudam a dizer: « De Portugal nada,
não queremos nada» si esta declaração tão franca irritar o
animos desses lu~o-hespanhoes, que mrlOdem tropa aguerrida e
en inada na guerra civil, que lhe I'at'emos ver qual é o valor brazileiro. Si por descoco se atreverem a contral'iar nossa santa
causa, em breve verão o mar coalhado de corsot'ios, e a miseria,
a fome e tudo quonto lhes pudermos dar em tl'OCO de tanto
beneficios, será praticado contra estes coripheu, mas que!
quando os desgraçados Pol'tuguezes os conhecerem bem, elles
lhe. darão o justo premio.
Jazemos por muito tempo nas trevas, hoje vemos a luz, si
Vossa 'Iagestade cá estivesse seria respeitado, e então veria que
o povo brazileiro, sabendo prezar sua liberdade e independcncia,
se empenha em respeitar a autoridade real, pois não é um bando
de vis carbonarios e assas ino:::, como os que tem a Vossa Magestade no mais ignominioso captiveiro.
Triumpha e triumphará a independencia brazileira ou a
morte nos hade custar.
O Brazil será escravisado, mas os bl'azileiros não, pOI'que em
quanto houver sangue em nossas veias hade correr, e primeiramente hão de conhecer melhor o l'apazin/w, e até que ponto
chega a sua copacidade apezar de não ter viajado peias Côrtes estrangeiras.
Peço a Vossa Magestade que mande apresentar ás Côrtes ! ás
Côrtes que nunca fornm geraes, e que são hoje em dia só de
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Lisboa,-para que tenham com que se divirtam e gastem ainda um
par de moedas a esse tisico the ouro..
Deus gual'de a precio a vido e sOlide de Vossa MagestJde, como
todos nós brazileiros desejamos.
Sou de vo sa ylagestade, com todo o respeito, filho que muito
o ama e subdito que muito o venera.- PEDRO.
Em 18 ele setembro de 18J2, promulgava D. Pedro o seguinte
decreto:
Havendo o Reino do Brazil, de que sou regente e perpetuo
defensor, declarado a sua emancipacão politica, entraudo a occupar
na grande familia das nações o lagar que justnmente lhe compete
como nacão grande, livre e independente, sendo poe isso indispensavel qu'e ella tenha um e cudo real de armas, que não só se distingam das· de Portugal e Algaeves, até agora reunidas, mas que
sejam caracteristicas deste rico e vasto continente; e desejando
eu que se conservem as armas que a este reino foram dadas pelo
Sr. Rei D. João VI, meu augusto pai, na Carta de lei de ia de
maio de 1816, e ao mesmo tempo rememorar o primeiro nome
que lhe fôra imposto no seu feliz descobrimento, e honrar as
19 provincias comprehendidas entre os grandes rio_, que são
os seus limites naturaes, e que formam a suo integridade, que
eu jurei su tentar: hei por bem e com o parecer do meu consell1o
de estado, determinar o seguinte: Será d'ora em diante o escudo
de armas deste Reino do Brazil em campo verde uma esphera
armilar de ouro atravessada por uma cruz da ordem de Christo,
sendo circulada a mesma e phera de dezenove estrellas de prata
em uma orla azul, e firmada a corôa real diamantina sobre o escudo, cujos lados serão abraçados por dous ramos das plantas de
café e tabaco, como emblemas de sua riqueza commercial, representada na sua propria cor e ligodas na parte interior pelo laço
da nação. A bandeira nacional será composta de um paralellogrammo verde, e neile inscripto em quadrilatero rhomboidal cor
de ouro, ficando no centro deste o escudo das arma do Brazil.
José Bonifocio de Andrada e Silva, do meu con elho> do de
S. M. Fdelissima o Senhor D. João VI, e meu mini tro e secretario
de e tado dos negocias do reino e do e~trangeiros, o tenha assim
entendido, e faça executar com os despachos necessarios. Paço
em 18 de setembro de 1822.-Com a rubrica de ua Alteza Real
o Principe Regente.-José Bonijacio de Andrada e Uva.
Nesta mesma data se deet'etou que o tope nacional braziliense seria composto das cores emblematicas verde de primavera
e amarella de ouro, na fórma do modelo que acompanha ao
decreto. A flor verde no braço esquerdo, dentro de um angulo de
ouro, ficElria sendo a divisa volunta['ia dos patriotas do Beazi! que
juraram o desempenho da legenda - Independencia ou mortelav['ada no dito angulo.
Em vereança extraordinaria de 21 de setembro de 1822 convocada pelo seu presidente José Clernente Pereira compareceram
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os seus officiaes João SOUl'es de Bulhões, .José Pereira da Silva
1anoel e Domingos Vianna Gurgel elo Amaral, e o seu pl'ocurndol'
José Antonio dos Santos Chavier, expoz-lhe o seu presidente o
ardol' e unanimidnde dos povos nos desejos de acclamar o Principe
regente ImpeI'adol' do Brazil, e a mgencia de coHocu['-se o Senudo
ela Camara á sua fI'ente, como legitimo representante da opinião
nacionul e patl'iotica. Assentou-se que o acto solomne da acclamação do soberano sel'it1 no dia 12 de outubro, seu anniversario
natalicio, e que s!3 supplicasse ao Príncipe a gl'uça ele aceitar o
titulo honroso offereciclo pelo povo; o que se realisando, foi recebido pelo Principe o Senado da Camal'a, que se fizera acompanhaI'
de deputados de todas as villas da Provincia do Hio de Janeiro
e de algumas proximas de Minas, recitou-lhe o pl'esidente um
discurso recapitulando os aclos hostis das çÔl'tes portuguezas
contra a dignidade do mesmo Principe e os direitos da noção brazileil'a, e accl'escentando que por não ser possivel espel'lJr reparação de Lisboa, convinha apellal' para a inteira separação elo
Brazil com a fundaçãp na Americél de um lhrono occupado pelo
herdeiro da Casa Heal (.le Brdgonço. O dia onni vel'sario do f8liz
nascimento de Vossa Alteza Real, tel'minou José Clemente, é o
determinado pam o solemnissimo ac~o de sua acclamação e exallaçüo ao su premo li tu lo e sublimado em prego de 1m perador'
constitLlcional do Brazil, titulo de que ha muito gozaria si tivesse
querido, e que só dependia de sua vontade. D. Ped1'O respondeu:
« Aceito o litu lo de I mperadOl' constitucional e defensor perpetuo
do Brazil, porque tendo ouvido o meu conselho de estado e
procuradores gel'aes, e examinado as representações das caITIm'as das differentes provincias, estou inteiramente convencido de que tal é a vontade geral de todas as outras, que só
por falta de tempo n50 teern ainda chegado »).
O presidente do Senado da Camara levantou vivos ao Impel'Dc1ol'
constitucional e defensol' perpetuo do Brazil o Senhor D. Pedro I,
ti Imperatl'iz do Brazil, á dynastia ela cnsa de Bragança, impel'ante
no Bl'azil, Ú independencio do poiz, ú assembléa geral constituinte
e legislativa, e ao povo constitucional do Imperio.
Acta do Senado da Comara Dcclamando o principe real imperador constitucional do Brazil.
No fausto dia 12 de outubro de 182:2, primeiro da independencia
do Brazil, nesta cidade e côrte do R ia de Janeiro, e Palucete do
Compo de Sant'Arrna, se ajuntaram o desembargador Juiz de
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Fôro, vereadores, e procurador do Senado da Cumara, commigo
escrivão abaixo nomeado, e os homens bons que no mesmo teem
servido, e os mesteres, e os procuradol'e das camarus de todas as
villas desta provincia udiante assignados, para o fim de ser acclamodo o Senhor D. Pedro de Alcantarn Imperadol' Constitucional do
Brazil, conservando sempre o litulo de seu defensor perpetuo, elle
e seus augustos sucessores, na fôrma determinada em vereação
extraorclinaria de 10 do corrente. E achando-se presente a maior
parte do povo desta cidade e cÔl'te, que cobria em numero incalclllavel o Cumpo de Sant'Anna, aonde tombem concurreram ClS
corpos de primeira e segunda linha da guarnição destu mesma
cidade, e côrte, ás 10 horas da manhã foi o mesmo Senhor com
sua Augusta esposa e a Senhora princeza D. t\Iaria da Gloria
recebido no sobr'edito palacete entl'e mil vivas do povo e tropa
pelo .'enado da Camoro, homens bons. e mesteres desta cidade
e procuradores das camaras das villas referidas, tendo o estandarte com as novas urmas do Imperio elo Brazil o ex-procurador do Senado du Camara Antonio Alves ele Araujo. Foi
apresentado ao mesmo Senhor a mensagem do povo desta provincia pelo presidente do Senado dil CamDl'a, que lhe dirigiu
ti falia,
mostrando que era vontade unÍ\ ersal do povo desta
provincia, e de todos as outras, como se conhecia expressamente dos a\'ii:ios de muitas cofllaras de algumas dellas, sustentar a independencia do Brazil, que o mesmo senhor, conformando-se com a opinilio dominante tinha já declarado, a
occlamar o mesmo Senhor neste fausto dia Impel'ador constitucionfll do Brazil, e seu defensor perpetuo conservando empre elle, e seus augustos successores o titulo de derensor
perpetuo do Brazi!. Sua Mage tade Imperial con titucional dignou-se dar a seguinte re posta ,- Aceito o titulo de Imperador
constitucional, e defensor perpetuo do Brazil, porque tendo
ouvido o conselho de estado e pl'Ocuradores geraes, e examinodo
as representações das camaras de differentes provincias, estou
inteiramente convencido de que tal é a vontade geral de todas
as outras, que só por falta de tempo não teem ainda chegado.
-Sendo esta resposta annunciada no povo e tropa, dn varanda
do sobredito pulacete, nonde todo este acto se celebrou, fGÍ o
mesmo Senhor acclamado legal e solemnemente pelo Senado da
Camara, homens bons, e mestel'es, povo e tropa da cidade, e
pelos pl'ocurodores das camora de todas as viHas de ta provinciu, levnnlanoo o presidente do mesmo Senado os seguintes
vivas, que foram repetidos com enthu insmo inexplicavel por
todo o povo- Viva a nossa Santa Religião - Viva o Senhor
D. Pedro Pl'imeiro Impel'ador constitucional elo Brazi! e seu
derensor perpetuo - Viva o Imperador constitucional do Brozi!
e n dynastia de Brogança 1m perante no Brazil- Vi va a Indepenclencia do Brazil- Viva a A sembléa cOllslilucional e legislativa do Brazil- Viva o povo constitucional do Brazil.- Findo
este solemne e magestoso acto, foi Sua Magestode Imperinl e
constitucional acompanhado debaixo elo pnlJio á capella Imperial
aonde estava cl isposto um Te-Deum solemne em acção de graças.
E de tudo para constar se mandou razer esta acta, em que
assignoLl Suu Magestade Imperial.e consLitucionul, e o Senado

46

INTRODUCÇÃO

da Camara com os homens bons, e mesLeres e os procuradores
da Camari.1S das vilIas desta pl'ovincia. E eu José Martins Rocha,
escrivão do Senado da Camaro, o escrevi. IMPERADOR.-José Clemente.-Soare Bulhães.- iiva lVlanoet.-Gurgel do Amal'al.ebastião Chavier.- ll~ano Fon eca.-Jacob Jo é.-Soares.Lima.- Peixoto.-Rangel.- Suzano.- astilho.-Perei7'Ct da
Silva. - Lacerda. - Vaque Estrada. - Figueiredo. - Gonçalves
dos Santos.-JlIlontes.-Ayres da Gama.

Estes documentos foram levados ao conhecimento de EI-Rei
D. João VI com a seguinte carta:
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1822.-Meu pai. O amor filial,
que por todos os principios tributo a Vossa Magestade, me obriga a
ir pelo modo que me é possivel saber da sauc!e de Vossa Magestade,
em que tanto me interesso, como o devem fazer todos os filhos,
que amarem seus po is, assim como eu.
Vossn Magestade saberá pelos papeis que remeLto inclusos,
a alta dignidade a que fui elevado por unanirne Dcclamação destes
bons, leaes, e briosos povos, a quem ou sobremaneira ogradecido,
por quererem e de facto sustentarem a mim, a minha imperial
descendencia e a dignidade desta nação, de quem tenho a honra
de ser Imperador con titllcionar e defensor perpetuo, e assim ter
a nação portugueza um asylo coilrto nas adversidades que lhe
estão imminentes.
Tenho a honra de ser com todo o respeito de Vossa Magestade
filho muito affectuoso, e que como tal beija a sua real mãoPedro.

As deliberações das cârtes contrariando os fins de sua creação
sacrificavam os interesses da patria, já apressando a perda da
sua mais importante possessão, já perturbando em Portugal a
ordem e o seu bem estar excitando a guerra civil. Foi assim que
o Conde de Amarante levantou o pendão da revolta na provincia
de Traz os Montes, protestando contra a prepotencia de suas
a ttrib uições.
Esta revolução teve differenles phases na sua existencia,
sendo, n sua final solução uuirem-se-lhe o Principe D. Miguel, e
D. João VI levado pela tropa e povo.
A camara municipal tomou a iniciativa de proclamar ao povo
assegurando-lhe o seu interesse e esforços pela sua felicidade,
socego e tranquillidade e que por sua inlervenção seria chamado
o Rei ao seio de seu povo; o que effectivamente conseguiu com a
garantia de offerecer esse ao povo portuguez, a quem em extremo
amava, as bases de um novo codigo de segurança pessoal e a
mais plena liberdade.
Na sessão das Corte de 2 de junho a maioria dos deputados
apresentou um protesto dando por fin.das as sessões, visto que
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se achavam na impossibilidade ele deliberar pela falta de força
publica e mor'al, e para que a nação nüo fosse meno pre ada na
pesson dos seu representantes propunham, que fosRem interrom pidns os sessões, continuando no exel'cicio de suas funcções a
commissão permanente.
D. Miguel foi nomeado commandante em chefe do exercito, o
Conde de Amarante e os complicados na I'evolução restituídos
ao gozo dos seus titulos e dil'eitos, postos em liberdade todos
aquelles, que por opiniões politicas se achavam presos, restabelecendo-se a sim o dominio do antigo absolutismo com o rotulo
de liberdade.
QUilnto ao Brazil, nomeou-se uma commissJo á qual foram
dadas as seguintes instrucções.
La A commissão enviada pOI' Sua Magestade Fidelissima ao
Rio de Janeiro é encarregada ele entr gar a Sua Alteza uma carta
de ~eu augusto pai, e de a cgurar publicamente que o desejo de
Sua .\lagestade e o de Portugal é de se reconciliar com ua Alteza
Real e com o Sr'azil, poi que Sua Mage tade se acha livre dojugo
da [ncção rovolucionaJ'ia, que fez tantos ultrajes a Sua Alteza Real,
e que procurou indi por os bl'azileiros, com a intenção as az.
notoria de apres ar a separação dos dous paizes para chegar a
fin igualmente fLll1esto a Portuga I e 00 Bl'azil. O de-ejo daquella
reconciliação evidencia- e pelas primeiros ord ns que Sua iagestade deu logo que l'eassumiu a plenitude da ua autoridade, e
ainda mai pela evacuação da Ballia, que logo detel'minoll. Os
commissarios poderão fazer um prud nte uso dos jornaes ou de
outl'OS impressos, para fazerem publicar e divulgare tas mesmas
idéas.
2. a No cu O de achar a commiss5.o disposições para entrar em
negociações, poderá ad miLtir como mininwm pa ra ellas a eguinte:
que Sun 1agestade será novamente reconhecido como Soberano
dos Reinos de Portugal, Brflzil e Algarves; que o Brazil tel'á uma
carla particular accommodada á uo localidade e demais circumstancias; que a leis nú Brazil erão feitas pelo modo que
fôr regulado peja carta' que eJ'ão necessariamente sanccionadas
por Sua Alteza Real, e dependentes, ao menos pro formula da
confirmação de Sua Mogestnde; que os suJJditos dos dous reinos
poderão servil' provis'oriamente em um ou em outro' que a
dotação ele Sua Magestade, as de pezas de marinha, do corpo
diplomatico e a divida publlca ficDrão (1 cargo de Portugal e
BrDzil.
3. a Para explicar o artigo antecedente, a commissão deve
sober que o diploma) qualquer que venha a ser, da regencia de
Sua Alteza Real, será o mais amplo possiveI, saha a soberania
de Sua Mogestade; e os mesmos' brazlleiros poderão sobre e~te
pon Lo explicar as suas idéas. O corpo diploma tico portuguez
será nomeado por Sua Magestade, e receberá ordens de estar
, tambem em correspondencia com a côrte do Br'azil. Não haverá'
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difnculdaele em ser feita pelo Brazil a nomençuo dos seus consules.
4. n A commissüo evitnt'á toda a questão a respeito da séde ela
monarchia durante fi \"ida de Sua Mngestade.
5. a No caso, porém, de não achai' disposições pam obter
nlgum arranjo pela maneira supl'amencionada, a commissüo
procurará persuadir o governo do Bio de Janeiro a enviar a P 1'tugal negociadores munidos de plenos poderes sufficienles. Si o
governo do Brozil fizer algumas proposiçõe ú COl~missão, estn
poderá aceitai-as acl reje7'endwn, comtanto que não tenhom por
base ou condição. inc qua non n independencia ou separaçuo lotol
de Portun-al e do BraziL. 'tio ha inconveniente em que os negociadores do Brazil venham conjunclamente com os commissal'ios
de Sua Magestade.
G.a Si nenhuma das alternativas mencionadas tiver logal', os
negociadores portuguezes regressarão d[]ndo por terminada a sua
commissão, A commissão vai munida do diploma necessario,
nssignado por Sua Magestade, nulorisando-a para concluir uma
convenção pnra a evacuação da Bahia e para os arranjos principaes conforme suas instrucções.
Paço da Bemposta, 22 de julho de 1823. - Conde de SulJsel'l'CI .
O Conde de Subsei'm prevalecendo-se das relaçõo que teve
com Antonio Cmlos, dirigiu-lhe lima carta nesle sentido, e leve
a seguinte resposta:

Illm. e Exm. Sr. -Tendo de responder a carta de V. Ex. de
7 de agosto deste anno, cumpi'e primeiro qlle tudo declarar a
V. Ex., que, não podendo eu contemplar a carta de V. Ex. como
confidencial, em mzão de seu contexto, julguei ser-me licito
communical-a ao publico, e a presente resposta, como exigia a
delicadeza da minha situação e a relação em que me acho para
CQm os meus constituintes.
Passando agora a reaponder a V. Ex., reconheço a conformidade do nossa maneira de pensar n respeilo da facção exagel'ada
que, á força de requerer impossi veis, não consolidou nem mesmo
o praticovel, e envolveu em commum ruina, com o muito mal que
fez, o pouco bem qne acertou de tambem fazer. A estn facção
attribllo, ntio a separação do Bl'azil, mos a acceleraçtio de uma
medida que, altamente reclamada ntio só pela natureza, mas até
pela politica, devia sim effectuar-se, porém talvez mais torde.
No estado em que Ol'a se acl1nm [IS COUSDS é impossivel soldar de
novo a brecha decididamente feita e approvada por todo o BI'azi! ;
e si fosse possivel conseguir-se, o que, para quem conhece o
Bt'azil, é cunhado com o sello da mais completa impossibilidnde,
nunca seria eu o instrumento pDra tal obra; os meus principios
politicos, [I minha declarada adhe8ão ao meu paiz, o juramento a
que e Lou ligado, seriam de sobra para se não esperar de mim
senão opposição a qmmto ressumbre a unitio com Portugal.
Accrescente V. Ex. alguma tal qual confiança que o BraziL tem a
bondade de mostl'ar-me, e a dignidade do meu caractE:r) que até
hoje creio que se não tem desmentido, e V. Ex. virá a confessar
que se dirigiu mal.
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TodaviD, como, ainda offendendo-me, mostl'ou-me V. Ex.
considernção, «( a seu modo») qllero pagar-lhe na mesma moeda,
e inCl.lmbil-o da tarefa que, nua custando á sua delicadeza, lhe
gDnl1ará o amor da patria. COl1~iste o que proponho em que
V. Ex., como ministro as istente ao despacho e da particular
confianca dc Sua MagesLade Fidelissima, persuada-lhe, para
remediô do pobre Portug'al, o reconhecer quanto antes a independenda do BraziJ, e merecer pOl' este modo as graças de uma
nação generosa, que muito bem póde fazer a PorLugal e nenhum
mal pôde temer delle. Este passo, destruindo ns desconfianças
dos bl'ozileiros, e cortando os broços ás rivalidades, melhorará a
arte dos portuguezes residente no Brazil, e só of'ferecerá vantagens e e perança ao habitantes des e Reino.
E pel'o que V. Ex. acceite os prote tos de con ideração e
eslimü com que sou de 'i . Ex. - Antonio Carlos Ribeiro de Andrada .Machado e Sit Da.

A corveta "Voador> que sahiu de Lisboa a 30 de julho, á bordo
elA qUül se Dchava a commis ão, ao franquear a fortaleza de

Sante-Cruz no dia 17 ele etembro, foi intimada para dar fundo,
arriar a bandeim portuO'ueza e entregar o leme, considerando-se
pri ioneira de guerra por não ter entrado com a bandeira parlamentaria.
Foi precipitado o pl'ocedimenLo elo governo ]Jrazileiro, poi
que não estando em lllta os dous paizes, e nem havendo antecipada declaração de guerra, e tendo além disto a corveta, ao
fundear, aI vodo á terra com 21 tiros, a sua missão não podia ser
sinão de paz.
A este passo seguiu-se a pravia declaração de nada tratar-S8
com a commissão, si por ventura não tivesse instrucções especiaes para o reconhecimento da independencia e integridade da
nação.
Das dit'ferentes notas trocadas sobre este facto apenas julgo
conveniente a transcripção das seguintes:
Senhor: Participando desde já a Vossa lVIagestade que seus
üugustos pai, mãi, irmãos, irmãs e tia, se achavam, graças a Deus,
sem novidade maior nas suas importantissimas saudes, quando no
dia 30 de julho deixei o p rto de Lisboa, pois unicamente El-Rei,
nosso senhor, continuava com um ataque muito forte de sua
molestia em [lmbas as pernas, o que começava a declinar, e não
assu tava de resultado algum mau, e tendo a honra de communicar
mais a Vossa MagesL8de ter na minha mão cartas de família a
entl'egar a Vossa Magestade sendO deposito para mim de tanto
respeito, que muiLo of'fenderia toda a delicadeza e melindre, si da
minha mão não passassem immec1iatamente ás augustas mãos de
Vossa Magestade cumpre-me no entanto por este meio segurar
H. F.
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a Vossa Magestade os meus respeitos constantes e nunca interrompidos, persuadido en que Vo.::sa Magestade a fundo bem
conhece os meus ingenuos sentimentos.
Beija as mãos de Vossa Magestade senhor, eu humilde
oreado. - Conde do Rio LvIaiol'. Bordo da corveta Voadol', 17 de
setembro de 1823.
Esta carta teve a seguinte resposta.
O abaixo assignado, conselheiro, ministro e secretario de
Estado dos negocias do imperio e dos estrangeiros, significa ao
Sr. Conde do Rio Maior, que foi presente a S. M. Imperial
a carta que S. Ex. acaba de dirigir ao mesmo augusto senhor, de
bordo da corveta portugueza Voadol', que hoje surgiu neste
porto, vinda de Lisboa, em a qual participa ter na sua mão cartas
de seu augusto pai, EI-Rei de Portugal e Algarves, e da sua real
família, a entregar a S. M. Imperial por julgar offender toda
a delicadeza e melindre, si da sua mJo não passarem immediatamente ás augustas mãos do mesmo senhor.
O abaixa assignado recebeu pois ordem para responder a
S. Ex. que S. M. Imperial deseja primeiramente ser informado
dos verdadeiros fins com que S. Ex. se dirigiu a e te imperio,
pois no estado de guerra em que se acham o Brazil e Portugal,
e depois de sua solemne separação, está S. M. Imperial resolvido a não attender a proposições algumas da parte do governo
portuguez, nem entrar em conferencias de aj ustes com emis ario
do mesmo governo, sem que seja preliminarmente reconhecida,
como condição, sine qua non, a independencia e integridade do
Imperio do Brazi!.
Consequente a estes princípios declara o abaixo assignado,
que no caso de S. Ex. não vir munido de poderes legaes para o
dito reconhecimento em nome de S. M. Fidelissima, não só não
será admittido, mas a tê S. M. Imperial não receberá as carta
de que é portador. Entretanto o abaixo assignado não pode deixar
de ponderar ao Sr. Conde do Rio Maior que, a par da idéa de vir
S. Ex. em alguma commissão de seu governo, occorre logo outra
que induz a duvidar de sua realidade, visto que a corveta Voador,
onde se transportou, acaba de entrar neste porto, trazendo, contra
o direito das gentes, que unicamente a podia proteger, içada a
bandeira de uma nação inimiga sem ter precedido preliminar
algum, nem sequer o u o de bandeira parlamentaria. Não será
pois estranho a S. Ex. saber que a referida corveta portugueza,
tendo offendido o porto, deu causa ao pl'Ocedimento de se lhe tirar
o leme e proseguir-se com os demais actos prescriptos pela lei das
nações belligerantes em casos identicos até que no competente
tribunal, a que este objecto vai ser submettido, se decida se deve
ou não ficar apprehendida.
O abaixo assignado, rogando ao Sr. Conde do Rio Maior, uma
resposta prompta e positiva se prevalece da presente opportunidade para dirigir a S. Ex. os protestos de sua particular veneração.
Palacio do Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1823.- José
Joaquim Carneiro de Campos.- Ao Sr. Conde do Rio Maior.
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o abaixo assignado, Conde do Rio Maior, do conselho de
S. M. Fidelissima, e seu gentilhomem da cam~ra, tem. a.
honra de significar ao Illm. e EXI1l. Sr. José JoaqUim Carneiro
de Campos, conselheiro, ministro e secretario de estado dos
negocias do imperio e de estrancreiros, que acaba de receber, p.ela
uma hora da noite á bord da corveta' oador, fundeada debaiXO
do alcance da fortaleza de Santa Cruz, a nota de S. Ex., na qual,
accusando a recepção da carta que o abaixo assignado dirigira a
S. M. Imperial de bordo da dita corveta, annunciando ter na
sua mão cartas de seu augusto pai e de sua real familia para
entregar a S. 1.. Tmperial, por julgar offender toda a delicadeza
e melindre si da sua mão não passassem immediatamente ás
auguslas mãos do mesmo senhor, participa que tem ordem de
S. M. Imperial para responder, que S. M. Imperial deseja
pl'imeiramente ser informado dos verdadeiros fins, com que o
abaixo assignado se dirigiu a e te porto, porquanto, supposto o
estado de guernl em que se acha o Brazil e Portugal depois da
sua sole111ne separação, está Sua Magestade resolvido a não
attender a proposições algumas da parte do governo portuguez,
nem a entrar em conferencias e aju tes com emissarios do mesmo
governo, sem que seja preliminarmente reconhecida, como condição sine qua nOI1, a independencia e integridade do ImperiD do
Bl'azil; declarando, em consec(llencin destes principias, que no
caso da falta de poderes legaes para o dito reconhecimento em
nome ne S. M. Fidelissima, nem o Conde acima nomeado será
admittido nem S. M. Imperial receberá as cartas de que é
portador.
O abaixo assignado, antes de responder á primeil'a parte da
dita nota de S. Ex., julga conveniente aclarar o equivoco com que
neJIa se suppõe haver cartas de S. M. Fidelissima diversas de
outras da real familia, quando o sobredito Conde pela expressão
de « cartas de familia pAra entregar a S. M. Imperial») só quiz
entender carta familiaI es de S. M. Fidelis ima, as quaes são
com effeito duas, uma para o Imperador, outra para a Imperatriz,
seu augustos filho e nora, e á vi ta da qualidade das mesmas
cartas e da impossibilidade que ora se apresenta ao abaixo
assignado para as poder entregar immediatamente, como por
motivos de respeito desejava, não tem duvida em entregaI-as á
1essoo que S. M. Imperial autorisar para as receber.
Não pode o abaixo assignado deixar de chamar a attenção de
S. Ex. para outra circumstancia tão nttendivel como ve~dadeira,
qual é. a de que na carta, que eUe teve a honra de dirigir aS. M.
Impel'lal, não. pode ter em vista a communicação de negociação
algYl11a publica de que poderia vir encarregado, pois que nem o
faria só por si, nem a inesperada intimação de ficar incol11municavel, feita pelo o:fficial de registro ao cOl11mandante da dita
corveta, o perroittia então; e por isso, reservando essa declaração
da c~mmissão de que S. M. Fidelissima o havia encarregado, para
depOIS do desembarque ou para quando por outro qualquer motivo
fos e antecipadamente exigida, se limitou tão somente a dirigir a
S. L Imperial a carta referida nos singelos termos em qlle foi con'
cebida, e que tinha só por objecto annl1nciar a existencia das duas
cartas familiares de S. M. Fidelissima para sellS augustos filho e
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nora, e o desejo de as entregaI' immediatamente pelos motivos
pondera dos.
E pois que é agora no sobredita nota que V. Ex.. exige por
ordem de S. M. Impel'ial o informação dos verdadeiros fins com
que o abaixo assignado se diJ'Ígiu o e te POl'tO do Rio ele Janeiro,
elle não tem duvida, antes a maior satisfação e g'loria ele participar que S. NI. Fidelissima quando fez suhir de Lisl oa pam
esta côrte a corveta roador, com lima commissão niío podia, nem
mesmo devia suppor, segundo os bem conhecidos sent~rnentos do
seu coração, e as novas circumstancios politicas de Portugal, que
o Brazil, e mesmo seu ougusto filho e tive sem em guerra com
elle ou com o Reino de Portugal,[nEJm el'o de esperar; e o abaixo
assignado não pode deixar de acho r-se penetrado do maior sentin1ento pelo modo hostil e inhospito com que fora recebido na
entrada deste porto um navio pacifico de S. M. Fidelissimo, o que
certamente em iguaes circumstoncias nunca succederia a qualquer navio do Brazil em Portugal.
. O abaixo ossignado, satisfazendo 00 que delle se exige quanto
á declaraç,ão dos An porque veiu a este porto, tem o honro de
participar que, não podendo os ultimas successos de Portu""al
pela sua natureza deixar de obrigar 11 S. M. Fie/eli sirna a fozer
delles uma conveniente partícipoção o seu OLgU to filho, na ceu
daqui uma ldéa de mandar cessar todas as hostilidades que
contra sua vontade se praticavam no Brozil, e ao mesmo tempo
mandar em commissão pessoas de suo confiança, que munidas de iguaes caetas eeglas do data de 2l de julho deste nnno,
por ellas V8m autorisodas, não, ó para tratar do modo e termos
da evacuação das forças de mar e terra, que se achassem no
Bahia, para onde S. M. Fidelíssimo antecipou logo um coreeio
marítimo o suspender, sendo possivel todas as hostilidades
(como não póde deixar de seI' já bem potente a . M. Imperial,
pela chegada do marechal de campo LlIiz Pé1l1lino de Oliveira
Pinto do França), mos tambem para poder occeitar uma conveniente conciliação do Brazil com Portugal, proporcionando-o e
ás circumstancias, sem comtudo se achar autorizada para reconhecer, como condição sine qua 110m> a independencia absoluta
do Brazil. E' tambem uma consequencia dos poderes de que se
acha autorizada a commissão tratar ela sorte e situação dos
diversos europeus portuguezes que se acham n0 Bl'azil, aos quaes
S. M. Fidelissima, deve toda a protecção, sendo permittido em
todo caso tratar deste negocio, si o adio ou vingança não estorvar
até este ponto o que convem á humanidade e á jusLiça em casos
semelhantes.
Quanto á ultima parte da sobredita nota de V. Ex. na qual
se procura pôr em duvida a realidade de alguma commissão
do governo de Portugnl. sem outro fundamento l11,is do que o da
corveta Voador, onde vem o abaixo as ignaelo, entrar neste pOl'to
com a bandeira içada de uma cc nação inimiga») sem preceder preliminar algum, nem se quel' usar do bandeira pal'lamcntaria, o
abaixo assignado pede licença para reflectir a V. Ex. que não ha
nada nas circumstancias actuoes que não sirva de provar que
isto é talvez mais um pretexto do que uma razão para justificar
a precipitação com que antes ele alguma ultel'iol' averlguaçã se
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praticou a hostilidade de mandar tirar e levar para Q arsenal o
leme da corverta, e conservaI-a em uma situação perigosa e a sua
guarnição sem os soccorros neeessarios. A corveta Voador, traz
passaporte parlamentario, do qual se deu parte ao official do registro que veiu n seu bordo, e era tnl a idéa que S. M. Fidelissima
fazia do Brazil, e linha razão para fazer, que es, e passaporte
pm'lamentaria lhe foi dado, menos para poder entl'Ar no Rio de
Janeiro, do que para evitar hostilidades no mm durante a sua
viagem, porquanto S. M. l'idelissima, considerando sinceramente
os seus verdadeiros sentimentos e relações com o estado e povos
do Brozil, desejava evitar tudo quanto pudesse dar idéa de guerra
com elles; por isso o command:mte da corveta recebeu instrucções para içar a bandeÍl'a porlamentaria sómentc no caso que
fosse indispensavel; mas sendo a corveta conhecida até pela
bandeir'a, e não se oppondo a fortaleza á sua entrada, parecia esta,
com as mais circumstancias ponderadas, uma prova de que a
entrada não lhe era vedada.
Não existe pois motivo para se dizer que fôra offendido o
porto, até porque a J andeira, sendo um mero signal e não prova
infallivel de ser parlamentaria a embarcação que a traz, a falta
momentanea dessa bandeira só serviria de a expor Dalguma
ho tilidade repentina, e nunca para deixar de goiar da immunidade que lhe compete pelo direito das gentes, quando a qualidade
parlamental'ia se pode mais evidente e realmente provar pelos
documentos competentes, qual é o passaporte que será apresentado quando for exigido, e não pode deixar ele ser sabido de
S. !vI. Imperial que a corveta içou e firmou a bandeira parlamentaria logo que pelo officio do ajudante da fortl:lleza que lhe
mandou arriar a bandeira portugueza e til'ar o leme, veiu no
conhecimento de que ella não era reconhecida nem consentida
como mera embarcação portugueza. Si, não obstan te tudo isto,
o govem de S. L Imperial continua a in istir na duração de tão
ho til detenção, nada será mais extraordinario aos olhos do
mundo.
O aba ixo assignado não pode deixar por fim de protestar
contl'a taes procedimentos, que fazem o guerra no momento em
que t'mnca e confiadamente e deseja só n pn.
O abaixo assigoado aproveita esta occasião para offerecer a
V. Ex. os pl'Dtestos da sua muito distincta consideração.
Bordo da corveta portugueza parlamentoria Voador' SUl'ta 00
porto elo Rio de Janeiro, 18 ele setembl'O de 1823. Ao IIlm. e Exm.
Sr. Jos6 Joaquim Carneiro de Campos.-Concle elo Rio 1I1aior'.
Resposta.
O abaixo assignado, conselheir , ministro e secretario de
esta~o dos negocios do imperio e dos estrangeil'os, accusa a recepçao cla nota que o Sr. Conde do Rio Maiol' do conselho de
S. M. Fidelissima, e seu gent.il homem da damara acaba de
dil'igir-ll1e de bordo da corveta Voado I', com data de 18 de setembl'O. corl'ente, em a. qual, r~spondendo á que recebera na ve pera,
envrnda pelo abmxo asslgnado, exigindo saber, da parte de
S. ~ ..Imperial <;?s verdadeiros fins com que viera a este porto,
partICipa que nao podendo os uUim05; Sllccessos de Portugal,
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pela sua natureza deixar de obrigar aS. L Fidelíssima a fazer
delles uma conveniente participação a seu augusto filho, nasceu
daqui a idéa da mflndur cessar todas as hostilidades, e ao mesmo
tempo mandai' em commi são pes oas de sua confiança, autorizadas para tratar, não ô da evacuação das forças de mar e terra,
que se achassem na Bahia, mas tambem, como consequencia dos
poderes da commissão, tratar da sorte e situação dos diversos
europeus portugueze que se acham no Brazll, aos quaes S. M.
Fidelissima deve toda a protecção, sem comtudo vir autorizada para reconhecer a independencia e integridade deste
Imperio.
O abaixo assignado acha-se pois na necessidade de communicar a S. Ex. que reconhecendo-se pela sua resposta vir com
effeito encarregado de uma commi são do governo de PorLugal mos
sem vir munido de poderes para reconhecer in timine a independenda e integridade do 1mperio do Brozil, como nliás se
requeria, para servir de condição preliminar a todo e qualquer
negociação ou proposta que o govel'Oo PQrtuguez Uves e de
iniciar, e tendo S. M. Imperial uniforme com o sentimentos da
assembléa geral constituinte e legislativo, e com a opinião
publica que se tem desenvolvido claromente, tido a antecipação
de mandar declarar aS. Ex. Jogo á sua chegada, que não serio
admittido, nem ouvidas suas propostas sem aquelle e sencial e
indicado requisito, para que S. Ex. confe sa não vir autorizado;
julga por tanto o abaixo as igoado impropria toda e qualquer
discussão sobre assumptos da annundada commis ão.
Entretanto não pode o gabinete imperial ver com in ensibilidade
a errada opinião que uma fotal prevenção ou inexactas informações tem suscitado no gabinete portuguez relativamente ao
estado presente do Brazil, e ponderando quanto á sua clilucidação
contribuirá no futuro a suspen fio de hostilidades que tant l'epugna á humanidade, e queS. M. Imperial por sua parLe está prompto
a fazer cessar, logo que isto se corn padeça com os io tere ses e dignidade deste imperio, se apressa o abaixo assignado a observar
ao Sr. Conde cio Rio Maior, que a independencia politica do Brazil
é o voto geral de todos os seus habitantes, que a proclama .ão
della fôra effeito do estado de virilidade em que se achavam estes
povos, unicos do novo mundo que ainda jazimn dependentes do
antigo, que apropria consciencia clas suas faculdades, progresso
e recursos motivara a sua emancipação, sem que ,jamais se
deva presumir que a revolução de Portugal, as injusti as de
suas Côrtes, ou ou tros quaesqucr eventos de cond ição precaI'ia
pudessem ser mais que causas occasíontles da acceleração deste
natural.acontecimento, que um grande povo, depois de figurar
na lista das nações independentes, jamais 'retrograds de SUH
representação politica, que seja qusl for a sorte de Portugal, esta
não terá sobre o BraziJ outra influenoia mais que aquella naturalmente derivada cio systema geral das divel'sas sociedades
politicas entre si, que todos os esforços que Portugal f1zr'lr para
arredar este imperio dos fins que tem solemnemenLe proclamad(;,
serão portanto infructuosos, muito mais com a superveniente
fôrma ele governo absoluto a que voltou, e em logar de conciliar
os espiritos, como S. M. Fidelissima parece desejar, e é proprio
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do regio coração de um virtuoso e sabio monarcha, contribuirão
pelo contrario para prolongar o ressentimento, a d~sconfiança
e azedume, e com eUes n epoca de uma paz ao proprlO Portugal
vantajosa.
Senle pois o gabinete imperial que essa annunciada commissão, em logar de abral1ger fins mais amplos, que as, circumstancias pre creviam, se limitasse:
1. o A tratar da evacuAção das tropas da Bahia, que não tem
lagar, por haverem já sido expulsas pelo valor brazileiro;
2. o A protecçtio dos europeus portuguezes residentes no Brazil,
quando devera ser con tante que o europeus a que se refere,
tendo, ou abraçado espontaneamente a causa deste imperio, ou
recusado seguíl-n, e constituit'am no primeiro caso subditos brazileiros, e como taes independentes da protecção portugueza, e
participantes dos direitos e prerogativa que lhes são inberentes;
que no segundo, islo é, os que na época da desmembração da
antiga monarchia) preferiram o partido portuguez) retiraram-se
do Brazil, e alguns que ficaram, tendo ulteriormente mudado de
sentimentos á proporção que foram vendo consolidada e geral a
independencia, e garantidos os seus direito individuaes, achamse tambem hoje reunidos á nação braziJeira, por quem são tratados com a generosidade que a caracterisa e que lhe não pôde
ser contestada sem manifesta injustiça.
Nestes termo não ha a quem se applique a protecção que S. Ex.
in inua, pois quanto aos que não adoptaram [l causa do Brazil, já
aqui não exi tem, e tão generosa tem ido o nação brazileira, que
atê tem feito regressar os prisioneiros ao seu paiz, e os que a
abraçaram são brazileiros e não necessítl:lm de outra protecção
que a do seu governo.
Pelo que toca ao procedimento havido com a corveta portugueza roa dor, que S. Ex. trata de hostil e inhospito, cumpre
observor que elle não foi mais que o fructo das circumstancias e
do ystema Adoptado, vi to que além de vir eUa artilhada e petrechada, contra o estylo das parlamentaria , deixou de usar,
como convinha e era opportuno, do signal proprio.
Entretanto S. M. Imperial tem dado as suas imperiaes ordens
para que em o competente tribunal se julgue este assumpto conforme o direito das gentes, que neste imperio se respeita como em
outra qualquer nação culta.
Renovando pois o abaixo assignado a declaração antecedente
de não entrar em qualquer discussão sobre a commissão de
S. Ex. por ter faltado a condição exigida, só lhe resta a segurar a
S. Ex. que . f. Imperial está resolvido a não receber as cartas
de que .... Ex. é portador, nem mesmo por interposta pessoa,
e que serão dadas as ordens convenientes, pam que o seu
regresso e dos demais companheiros passageiros da corveta
Voaif or , se exeoute com promptidão e com todos os soccorros que
preCIsarem. '
O abaixo assignado aproveita esta occasião de reiterar ao
Sr. Conde do Rio Maior os protesLos ela sua mais alta conside.
ração e perfeita estima.
Palacio do Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1823.- José Joaquim Carneiro de Campos.
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Mantendo o governo brazileiro a resolução de não tratar com a'
commissão, enviou-lhe o seguinte passaporte:
José Joaquim Carneiro de Campos, do conselho de estado ele
S. M. o Imperador, e do da Fazenda nacional, commendador da
ordem de Christo, e da Corôa de Ferro da Austria, mini tI'O e secret8l'io de estado dos negocios do Imperio do Bl'azil e elos esLl'angeiros, inspector geral do correios e postas, eLe. etc.
Faço saber aos que este passaporte virem, que desta côrte e
cidade do Rio de Janeiro fazem viagem para Lisboa em o bergantim portuguez Tre~e ele 11faio, voltando da commis fio a qlle
dalli vieram aqui, o Conde do Hio Maior, o Conselheiro Francisco
José Vieira, Domingos de nlddnha de Oliveira e Daun, e Antonio
Xavier de Abreu Castel10 Br'anco, com seis creados pertencente~
ás pessoas sobreditas. Manei il S. M. o Imperadol' que se não
ponha impedimento algum á sahida dos sobredit03 deste porto c
recommenda aos governfldol'es das armas e de praças> gener'aes,
cabos e ofticiaes militares, ministros e officiaes dejustiça, guerra
ou fazenda, como tambem aosgeneraes elas armados, chefes de esquadras, capitães de mar e guerro, e commandantes ele quaesquer
embarcações dos reis, principes,republicas e potenLados amigo ela
corôa do Imperio do Brnzil, pelos qunes no mar podem ser encontrados, ou por cujos dominios fizer transito, lhes não embnracem
seguir a SU8 viao-em ou jornada, anLes p8ra bem o fazer lhes
deem todo o auxilio e fa vor de que necessiLarem, na certeza ele que
aos que trouxerem semelhantes recommendações de seus soberanos, se lhes fará pelos subditos de S. M. Jmperiol no Brazil em
tudo igual tratamento. Em fé elo que os fiz munir do presente passaporte por mim as ignado e estampado com as armas imperiaes
e com o sello das minhas armas.
Dado no palado do R io de Ja neil'O, ao 10 dia do mez de outubro do anno do nascimento ele Nosso Senhor Jesus Chri~to
de 1823, o segundo da independencia do imperio.- José Joaquim
Carneiro ele CCtlnpos.- Por ordem ele S. Ex.- Slmão Estellita
Gomes ela Fonseca.

o regresso do commissão sem nada haver conseguido, nem
mesmo sendo tornada em consideração qualquer propo tn ócel'ca
de sua missüo, devia teI' levado a convicção ao governo portuguez
de que a independencia se achava firmacla nos melhorespl'incipios
que nada mais havia que espel'8r do Bl'ozil no sentido de sua.
intenções; todavia, mais por desempenho de dever elo que pela esperança de alcançar qualquer resultado, empenhou elle os seus esforços para com o governo inglez e outros para intervirem rieste
negocio, mas, ou por convicção ela justa causa dos brazileir'Os ou
por interesse que lhes convinha, todos se mostraram esquivos e
nenhum quiz tomar parte na contenela.
Por um supremo esforço ainda e tratou de organizeI' uma expedição para o Brazil, annunciando-se o fr'etamento de novios e
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engajamento ele tropas, porém afinal pensou-se melhor e acreditou-se que a seguinte corta paLente contentaria os brazileiros.
D. João, por graça ele Deus, Rei do Reino unido de Portugal)
do Brazil e Algarves, daquem a dalém mar, em Africa senhor de
Guiné e da conquisto, navegação e commercio da Ethiopio, Arabia
Persia e da Indio, etc.
Faço saber aos que a presente carta patente virem, que, considel'ando o qilanto convem e se lama necessario ao serviço de Deus
e ao bem de todos os povos, que a Divina Providencio confiou á
minha soberana direcção, pôr termo aos moles e dissenções que
teem occorrido no Brazil em gravis imo damno e perda, tonto elos
seus naturnes como do~ de Portugal e seu dominio ; e tendo
con tantemente no meu \'ea1 animo os mai vivo~ de ejos de restabelecer a poz, omizade e boa harmonia entre povo irmão que os
vinculas mais sa""rados devem conciliar e unir em perpetua 01liança; para coo eguir tão importante fins, promover a pl'Osperidade geral e segurar a exist ncia politica e os destinos futuros
dos Reinos de Portugal e Algarves, assim como os do Brazil, que
com prazer elevei a es a dignidode, pl'oeminencia e denominação
por Carta de lei de 16 de dezembro ele 1815, em consequencia do
que me prestarum depois o. seus habitantes novo juramento de
fidelidade no acto solemne da minha acclamação em a côrte do
Rio de Janeiro; querendo de uma vez remcver todo os obstaculos
que possom impedir e oppor-se á dita alliança, coocordia e felicidade de um e ele outl'O reino, qual Rei de velado que só cura do
melhor e tabelecimento de seus filhos; sou ervielo, a exemplo do
que praticurom os enhores H.ei D. ffon o V e D. Manoel, meus
glorioso pl'edecessores, e olltros oberan05 do Europa, ordenar
o seguinte:
O Reino elo BI'azil será daqui em dionte tido, hm ido e reconhecido com a denominação de impel'io, em lagar ela do reino
que antes Linha.
Consequentemente tomo e estabeleço pam mim e pora os meus
successore o Litulo e a dignidade de Imperador do Brazil e Rei
ele Portugal e AIgorves, aos quaes e seguirão os mais tiLulos
inherentes á corôa destes reinos.
O titulo de PI'incipp. e Princeza imperial do Brozil e real de
Portugcll e Algarves será conferido ao Principe ou Princeza
herdeiro ou hel'deit'o do duos corôas impet'ial e real.
A admini Lmr.ão, tanto interna como externo, do Imperio do
Brozi! será di tincta e separada da adminisLração elos Reino de
Portugal e Algarves, bem como [\ deste dn daquelle.
Epal' a successão das duas corôas imperialereal directamente
p.ertencer a meu sobre lodo muito amado e prezado filho o Princlpe D. Pedro, nelle, por este me. mo acto e cOl'ta patente, 'Cedo e
transfiro já, de minha livre vontndc, o pleno exercicio da oberania
do Imperio do Brazil, pom o govemar, denominando-se Imperador
d~ Brazil, c Principe real de Portugal e Alg8l'ves, reSéln anelo para
mIm o titulo de Imperador do Brazil e o de Rei cIe Portugal e Algarves, com a plena oberania destes dous reinos e seus dominios.
Sou tambem servido, como gri10 mestre, govel'l1ador e perpetuo admini trador dos mestrados, cavallaria e ordem de
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Nosso Senhor Jesus Christo, de S. Bento de Aviz e de S. Thiago da
Espada, delegar, como delego, no dito meu filho, Imperador do
Brazil e Principe real de Portugal e Algflrves, toda a cumprida jurisdicção do podeI' para comfel'Íl' os beneficias da primeira ordem
e os habitas de todas eltas no dilo imperjo,
Os naturaes do Reino de Portugal e eus dominios serão
consideradas no 1m perio do Brazil como brazileiros, e os naturaes
do Imperio do Brazil no Reino de Portugal e seus dominios como
porluguezes, conservando sempl'e Portugal os seus antigos foros,
liberdades e louvaveis costumes.
Para memoria, firmesa e guarda de todo o I'eferido, mandei
fazer duas cartas patentes deste teor assignadas por mim, e
selladas com o meu·selto grande; das quaes uma mando entregar
ao sobl'edito meu filho, Imperador do Brazil e Principe real de
Portugal e Algarve, outra se conservará e guardará na Torre do
Tombo; e valerão ambas como si fos em cartas pa sadas pela
chancellaria, posto que por ella não hajam de pas ar sem embargo de toda e qualquer legislação em contrario, que pal'a esse
fim revogo como e dell[lfizesse expressa menção. Dada no
palacio da Bemposta aos 13 do mez de maio de 1825. - EI-Rei J
com guarda.
J

Comquanto já fosse uma concessão, não era porém esta aindEl. a
ultima palavra que os brazileiros esperavam da metropole; para
ser completo, real e definitiva a sua emancipação, sem enlaces,
nem complicações, se tornava mister acto mais preciso, e
positiva ratificação. Foi o que se realisou com a seguinte
ratificação do tratado, com [t qual se consolidaram as posições.
D. João, por graça de Deus, Imperador do Brazil e Rei
de Portugal e dos Algarve , daquem e dalém mal' em Africa,
Senhor de Guiné e da conquista, navegação e commercio da ELhio
pia, Arabia, Pel'sia e da India, elc.
.
Faço saber aos que a presente carta de confirmação e ratificação virem, que, em 29 de ago.sto do corrente anno, se concluiu
e assignou na cidade do Rio de Janeiro, entre mim e o sereni s1mo
Principe D. Pedro, 1m perador do Brazil, meu sobl'e todos multo
amado e prezado filho, pelos respectivos plenipotenciarios munidos de competentes poderes, um tratado de paz e alliança, do
do qual o teor ê o seguinte:
Em nome da antis ima e indivisivel Trindade, S. M. Fidelíssima, tendo con tantemente no seu real animo os mais vivos
desejos de restabelecer a paz, amisade e boa harmonia entpe
povos irmãos, que os vinculas mais sagrados devem conciliar
e unir' !3m perpetua alliança; para con eguir tão importantes
fins, promover a prosperidade geral e segurar a existencia
politica e os destinos futuros de Portugal, assim como os do
Brazil; e querendo de umQ vez remover todos os obstaculos que
po sam impedir a dita allian a, concordia e felicidade de um e de
outro e tado, por seu diploma de 13 de maio do coerente anno
reconheceu o Brazil na categoria de imperio independente e septlrado dos reinos de Portugal e dos Algarves, e a seu sobre todos
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muito amado e prezado filho D. Pedro por Imperador, cedendo e
tran ferindo de sua lívl'e vontade a soberania do dito imperio
ao me mo seu filho e eus legitimo succe sares, e tomando
somente e re el'vando para a sua pes oa o mesmo tit.ulo. E estes
augusto senhores, aceitando a mediação de S. M. Britanica
para o oj uste de toda a q ue tão inciden te li seporação dos dous
Estados, teem nomeado plenipontencial'io~, a sober: S. M. Fidelíssima ao Illm. e Exm. cavalleiro sir Corlos Stuart, conselheiro
privado de S M. Britanico, grã-cruz da ordem da Torre e Espada
e da ordem do Banho; S. M. i01periol ao 111m. e Exm. r. Luiz
José de Carvalho e Mello, do seu conselho de e tado, dignitario
da imperial ordem do CI'uzeil'o, commendador das ordens de
Chl'i to e da Conceição, mini tro e secretario de estado dos
negocio estrangeiros, ao 111m. e EXIlI. Barão de Santo Amaro,
gl'ande do imperia, elo con elho de estado, gentilhomem da imperial cmnara, dignitario da imperial ol'dem do Cmzeil'O e commendador das de Chr'i to e da Torre e E pada e ao Illm. c Exm. Sr.
Francisco Villelfl Barbosa, do conselho de estodo, gTã-cruz da imperialordem do Cmzeiro, cavalleiro da oedem de Chl'isto, coronel
do imperial corpo de ngenheiros, mini~tl'o e secrtario de e tado
dos negocias da morinha e ln pector geral da marinha.
E, vi to e trocados os seu pleno" podere, convieram em
qne, na conformidade dos principias expre sados neste preambulo, se formasse u pre ente tratado.
rligo 1.0 S. i\I. Fideli sima reconhece o Beazil na categoria
de imperio independente e separado dos Reino de Portugal
e 19arves, e a seu obre todo l:nuito amado e prezad filho
D. Pedro por Imperador, cedend e transferindo de sua lívre
vontade a oberania do dito imperio ao me mo seu filho e a seus
legitimo succes ores.
Sua Magestade toma somente e reserva para sua pessoa o
me mo Lilulo.
Artigo 2.° . M. Imperial, em reconhecimento de respeito e amor a seu augusto pai, o Senhor' D. João VI, annue
o que S. M. Fidelís ima tome para sua pessoa o titulo de Imperador.
Artigo 3.° . M. Imperial promette não aceitar proposições de
quasquer colonia portuguezas para se reunirem ao Imperio do
Brazil.
rUga 4.° Haverú dora em diante paz e f1lliança, e a mais perfeita amisade entl'e as Reino d Portugal e Alo'arves e o Imperio
do Brazil, com total esquecimento das desaven 'as passndas entre
os povos re pectivos.
Artigo 5.° Os subditos de ambas as na ões, portugueza e brazileira, erão con iderados e tratado no respecLivos estadüs como
os da noção mais fa vorecida e am iga, e seu direi tos e propriedades
religiosomente guardados e protegidos, ficando entendido que os
actuDes possuidores de bens de raiz serão mantidos na posse
pacifica dos me mos ben .
Artigo 6.0 Toda a pl'Opriedade <.Ie bens de raíz, ou moveis e
acções seque Lradas ou confi cadas pel'Lencente, aos subditos de
ambos os oberanos ele Portugal e do Brazil, serão logo restituídos, assim como os seus rendimentos passados, deduzidBS as
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despezas da administração, ou seus proprietarios indemnisaclos
reciprocamente pela maneira declarada no art. 8°.
Artigo 7.° Todas as embarcações e cargas apresadas, pertencentes aos subditos de ambos o soberanos, serão semelhantemente restituidas, ou seus proprietarios indemnisados.
Artigo 8.° Uma commissão nomeada por ambos os governos,
composta de portuguezcs e brazileil'us, em numero igual, e
estabelecida onde os respectivos governos julgarem por mais
conveniente, será encarl'egada de examinar ns matel'ias dos
arts. 6 e 7, entendendo-se que as reclamnçàes deverti ser feitas
dentro do prazo de um ann depois de formada a commis::.ão, e
que, no caso de empat9 nos votos, será decidida a questã pelo
representante do soberano mediadol'. Amb03 os governos indicarão os fundos por onde se hão de p gar as primeiras reclamações liquidadas.
Artigo 9.° Todas as reclamações pu bI icas de governo a governo
serão reciprocamente recebidas, e dicididas Oll com a restituição
dos objectos reclamado::., ou com uma indemni ação do seu justo
valor. Para o ajuste de tas reclnrnações ambnsD altas parte contratantes convieram em fazei' umn convenção directa e especial.
Artigo 10. Serão restabelecidas desde logo a relacões de
commercio entre ambas as nações, portugueza e brazileira, pagando reciprocamente todas as mercadorias 15 % de direitos de
consumo provi oria men te, fica nelo os direitos de ba ldeação e
reexportação da mesma fórma que se praticava antes da separação.
Artigo 11. A I'eciproca troca.dos l'atificações do pre ente tratado
8e fará na cidade de Lisboa dentro do espaço de cinco mezes, ou
mais breve se for passiveI, contados do dia da assignatura do
presente tratado.
Em testemunho do que os nhaixo assignados plenipotenciarios
de S. M. Fidelissimn e ele S. M. Imperial, em virtude dos nossos
respectivos plenos poderes, assignamo o presente tratndo com
os nossos punhos e lhe fizemos pôr o sello das nossas armas.
Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos 29 dias d mez de agosto
do anno de 18'25. - (L. S.) Carlos Stuart. - (L. S.) Lui~ José
ele CanJa lho e Mello.-(L. S.) Bania ele Santo Amaro.-(L . .)
Francisco Villela Bal'bosa.
E sendo-me pre~ente o mesmo trotado, cujo teor fica ncimn
inserido, e bem visto, considerado e examinado por mim tudo
o qne neUe se contém, o ratifico e confil'mo, assim no lodo como
em cada uma das suas clausulas e estipulações, e pela presente o
dou por firme e valido para haver ele prodllzir o seu devido effeito, .
promettendo observaI-o e cumpril-o inviolavelmente, e fnzel-o
cumprir e observar por qualquer modo que possa ser. Em testemunho e firmeza do sobredito fiz pa sal' a presente carta, por
mim assignada, passada com o se110 gl'ande ela mi.nhas armf1S e
referendada pelo m_u conselheil'o mini tro e secretnrio de est,ado
abaixo nssignado.
Dada no palacio de Mafra, aos '15 dius do mez de novembl'o do
anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1825. IMPERADOR E REI, com guarda. - Conde ele Porto Santo.
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Por decI'eLo de 10 abril de 1826 se fez comprir este TraLado em
lodo o impel'io, e querendo o Imperadol' dar um publico testemunho do quanto apreciava a paz e accordo entre as duas nações,
ordenou que fossem de grande gala os dias 16, 17 e 18 nos quaes
l'eceberia a5 felicitações do corpo diplomaLico, côrte, e pessoas
disLinctas.

Pela leiLura dos documenLos que acabam ele ser tl'anscriptos
o lei lor se com peneLrará ele que os üconLecimentos encam inharam
naturalmenle o paiz para proclamar a sua inelependencia; o que
a principio não parecia senão o reclilmo de garantia de direitos
aelquiridos, passou a seI' depois moti vos j u lif1(jado para a
liberdade absoluta de um po\'o, que pelo eu pt'ogresso e
adianlamento Linha adquirido as habilitações precisas á sua
emancipação.
Nem se diga que houve pl'ecipitação quando os factos demonstram a regularidade e ordem no proceder daquelles, que
tendo o eleveI' de intervir neste inlportante aconLecimento, não
fizeram mai do qlle aproveital'- e da opportunidnde para levar a
effeito o que estava n animo de uma população inLeira.
A icléa da independencia do Brazil já por mai de uma vez havia-se manifesLado sob diversos caracteres. MDI'tYl'8S dessá idéa,
que pagaram com a vida ü sua dedicação e paLl'ioLismo, se fizeram
noLaveis de de remoLos tempos, porém ella não esLava ainda
amadurecida, e esse heroes do paLt'ia sucumbiram na esperança
que mais tarde ella seria livt'e; e não e enganaram, tudo tem o
seu tempo e idéas desta ordem g'erminam cI'escem e necessariamente dão o [ructo.
Quando o paiz estava preparado não [oram precisos mortyres
e heroes, e muito menos patriarchas porque todos tinham
iguaes sentimento e direitos, e lodos collaboraram com iguaes
esforços e interesses reaes; o brazileil'os foram todos acordes
nos mesmos sentimenLos.
i algnma causa se póde assignül' como a moLora de mais
apressada realisação ela independencia cio Brazil, esta se acha
no procedimento elo Congl'esso le Lisboa, que, não pl'evendo as
consequencias de suas medidas restricLivas, não aLtendeu a que
o Brazil de 1822 não podia retrogradar aos tempos coloniaes.
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Algumas censuras se fizeram ao Principe D. Pedro pelo seu
procedimento.
Não podia ser mais correcto e consentaneo aos principios da
monarchia. Si outro fo se o seu proceder, nem era util a si
e nem á sua patria portugueza.
E' verdade que ao principio jurou a constituição portugueza e
prometteu fidelidade, porém os acontecimentos o levaram a não
poder manter esta lealdade, que sem salvar o Brazil p81'a Portugal
o impossibilitava de crear uma monarchia no Brazil para sua
dynastia. Além disto elIe tinha presentes [IS seguint,es palavras
de seu pai, que as rememorou em carta de 19 de junho de
1822: (C Guia-te pelas circumstancias com. pruclencia e cautela)'
si o Brazil se sepal'ar antes . eja para ti) que me has ele respeitar elo que pa7'a algum elestes aventLu'eiros.
Si Pedro I, quizesse respeital' as ordens do Congresso e aceitar
os decretos de Lisboa, necessariamente abria a luta fratricida,
as vict.imas da prepotencia se haviam de f[lzer, porém o Brazil,
custusse o que custasse, seria independente: estava escripLo.
Pedro I, abraçando a causa dos brazileiros evitou a guerra
civil, e creou para a dynastia de Bragança um imperio, que
hoje floresce e progride sob o reinado do Senhor D. Pedro II.

o estado financeiro de Portugal, do qual fazia parte integrante o Brazil, se achava nas mais criticas circumstancias, e
com quanto lhe prestasse valioso concurs, tambem não os
tinha tão abundantes, que pudesse fazer face ás suas proprias
necessidades. Para dar uma idéa do seu estado economico
transcrevo a seguinte carta, na qual o principe D. Pedro depois
de dar conta das economias feitas na sua lista civil, e participado a sua mudança para S. Christovão como medida economica, para transferir para o paço da cidade os tribunaes e
secretarias etc, etc. assim continúa :
A despeza do anno possado subiu a 20.000.000 de crllzados,
a deste anno creio que não excederá a 14 ou 15.000.000, não
digo ao certo porque ainda não finalisou o orçamento a que
mandei proceder; finalisado que seja, vou então cortar o mais
que falta, porque todos devem concorrer para o bem do estado,
mas por mais que corte nunca poderei diminuir 1.000.000; diminuindo um restam 14.000.000; a provincia rende 6.000.000,
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faltam 8.000.000; as mais capitanias não concorrem para as despezas, portanto exijo de Vos a Magestade um remedio pr-ompto
e efficaz, o mais breve possivel, para desencargo meu e felicidade
destes desgraçados empregados, que não Leem culpa senão de
terem alguma capacidade para os seus logares.
Logo que os diversos orçamentos das repartições estiverem
acabados, eu faço immediatamente purtir uma escuna que aqui
tenho de proposito para este fim, e então, com perfeito conhecimento de causa, poderá Vo sa Magestade dar os ultimos remedias, mas nunca esquecendo os já pedidos il7continenti.
As dividas do Erario andam; ao bRnco, por 12.000.000, pouco
mais ou menos; ao Young ,,' Fin ie anda por dous mil e Lantos
contos de réis; ao vi conde do Rio Secco por bem perto de um milhão; ao arsenal do exercito '1.000:000· ; ao de marinha 1.100:000 ;
aos volunlarios reae de El-Rei deve-se 26 mezes do seu soldo; um
tel'ço da divi~ão está aqlli a chegaI'. O banc , que se prestava,
e ainda se presta, já torce. ão ha maior desgraça do que esta
em que me vejo, que é desejar fazer o bem e arranjar tudo e não
haver com que.
Assim mesmo no arsenal do exercito tem-se feito alguns melhoramentos, sendo o director Ga par José Marques; no da marinha tem-se concertado as embarcações eguintes: a nau Rainha,
que hade ahir a 19 deste m z; o chal'ruo Leconia, que virou de
querena, fez fundo novo e costado fixo, e já esLá prompta a sahir
para a India com o tabaco; o brigue P7'incipesin}lO, Lambem virou
e fez proa nova; a corveta Libel'al, que era o Gaivota, tambem
virou de querena, e ha tres meze ainda tinha somente as amuradas e a tolda; o bl'igue que agora veiu de correio,In!ante D. Sebastião, deu o commandante parte de não poder seguir viagem
no primeiro de te mez, e a 16 já estava prompto, tendo virado e
feito outras obras.
Nesta exposição, tambem ainda se lê, que em Santos a tropa
levantou-se por não ser paga, e o soldados invadiram a ca a de
um rico negociante sacando dahi o dinheiro que encontraram,
pelo que houve lula e se deram algumas mortes, concluindo por
metterem a pique dous navios com pl'ejuizo superior a 200.0úO
cruzados.
Comquanto a independencia do Brazil não fosse conseguida á
\ custa de grandes sacrificios de vidas e dinheiro, todavia se
\. augmentaram em muito os seus compromi sos, que juntos aos
, )n?vos encargos naturalmente creados, como se verá no desenvolVllnento das suas despezas, deu o paiz principio á sua vida lutando com as difficuldades dos cleflcits, e do recurso dos emprestimos, no qual se tem mantido.

Entrando na historia financeira e orçamentaria do paiz, antecedo-a com uma breve notícia do modo, porque entre nós, se
organisa o orçamento, e da marcha que tem na discussã.o do
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parlamento, fozendo algumas referencias ao que se ll'atica em
outras nações, extrohidas de um importante trabalho publicado
pelo Sr. Barão do Rosario, director geral de contabilidade do
Thesouro Nacional.

o orçamento, sua organisação e marcha no parlamento

o orçamento é [\ lei que crêa a receita e distl'ibue a despezo, e
ordinariamente vigOl'ô durante o exercicio poro. o qual é votado;
porém uma ou outro vez tem sido ampliado para reger dous
exercicios.
Esta é a disposição elo art. 15 § 10 da Constituição, que determina a fixação annual da receito. e da despeza publica pelo corpo
legisla tivo.
Até o anno de 1827, Ó 8xercicio comprehendia o espaço de
tempo-do 1° de janeiro a 31 de outubro. Passou desde então a
130ntar-se aquelle tempo - do 1° de julho a 30 de junho - sendo
prestadas em separado as contas do 1° semestre de 1828. E ta
disposição foi alterada pela lei do or<;amento de 1886 a 1887, passando de novo [\ coincidir Ó anno ou exercicio financeiro com o
anno civil, e sendo incluido naquelle orçamento o ultimo semestre
de 1887.
Na França, Belgica, Grecia, Austria-Hungria, Russia, Suecia,
Suissa, e em algumas republicas da America do Sul os orçamentos
coincidem com o anno civil; na Allemanha, Dinamarca, Prussia
e Inglaterra principia no 1° de abril; e no 10 dejulho na Bolivia,
Estados-Unidos, I-Iespanha J Halia, Mexico, Noruega, Canad'i e
Servia.
A receita e a despeza publica votadas pelo parlamento, é systema adoptado em todos os paizes.
Na Inglatel'ra, ILalia, Russia e Hespanha ha certas despezas
que não são discutiveis, porém são incluidas nas leis anl1uaes,
excepto na Inglaterra; a França tem tambem tentado separar as
despezas obrigatorias e invariaveis das de outros serviços; o qu
ainda não pôde realizar.
O orçamento, entre nó , tem origem em umfl proposta do poder
execu ti vo, dividida em duas pu rtes - receita e despezQ -; o que é
seguido em quasi todos os paizes, com modificações.
Esta proposta basea-se em tabenas justificativas dos serviços
constante do orçamento, com especificações não só elas verbas,
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COUlO da legisla 50 que autol'Ísa o serviço, até mesmo naquelles
para os quaes ha renda especial, o ql1e na Inglaterra se chama

j'undo consoliclaclo.

Para o calculo, n tubella da receita fundava-se antigamente
no termo medio da renda dos LI'e::> ultimos exercicios ; hoje porém
basea-se na ai recadação do exercicio corrente e no que se acha
em liquidação.
1 a Belgica e na Ilulia augmenla-, e uma porcentagem á renda
do exercicio anteriOl', na França junta-se a arrecadação dos H
mezes do anno cOl'l'ente á do Gnno anterior, augmentando- e, ou
não, conforme o estado do paiz, uma porcentagem; na Inglaterra
apoia-se o calculo na receila do anno corrente fazendo-se as alterações convenienLes; em Portugal junta-se á receita eífectiva do
anno anteric)r a media do augmento dos tres annos encerrados; a
.\.ustria tira a média dos tres annos.
As diversas repartições subordinadas calculam a receita e despeza e, com o esclal'ecimentos precisos, remettem aos competentes mini tro , que as examinam e organisam, as tabellas
justificativas, que enviam ao Thesour ..- directoria geral de
contabilidade extrahe os algarismos precisos para a proposta, e as
submette á apreciação do mini tI'O da fazenda, que, conferenciando
com os collegas, fixa as sommas dos pedidos, tendo em consideração o equilibrio do orçamento.
u Belgica os ministros enviam ao Thesouro os seus trabalhos
até fins de fevereiro; na Halla e Austria-Hungria, em outubro e
novembro; na Russia, em setembro' na Grã Bretanha, até fins de
fevereiro, sendo as tabellas das despezas varia veis e a receita
estudadas pelo conselho do Thesonro, que é composto do ministro da fazenda, tres vogaes e dous secretarias da maioria da
camara dos communs; nos Estados-Unidos o governo submette
ao parlamento as tabellas com um minucioso relatorio, e o orçamento é organisado por uma commissão do Congresso; na Allemanha e Suissa o orçamento é preparado pelo conselho federal;
na Russia as tabellas são remettidas á secção economica do conselho do imperio, ao ministro da fazenda, e á repartição fiscal do
Thesouro, e depois sUbmettidas á secção economica, que então
formula o projecto, que tem de ser apreciado pelo conselho do im_
perio , na Belgica o ministro da fazenda nomeia uma commissão
que recebe as tabellas e redige a proposta. Ka Inglaterra só o governo pode propor augme"r1to de despeza e indicar os impostos;
H. f. 5
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nos'Estados-Unidos o governo influe indirectamente, lembrando á
commis ão encarregada do orçamento as medidas, que deseja se
adoptem. ü papel do ministro da fazenda russo é pas ivo.
A iniciativa do imposto peI'tence á camara dos deputados como
immediata representante do povo.
Assim, como entre nós, acontece na Allemanha, Austria, Belgica, Dinamarca, França, Hespanha, Hollanda, Hungria, Italia,
P russia e ou tros paizes.
A proposta do orçamento, entre nós, deve ser apresentada na
camara dos deputados denLro dos oiLo primeiros dias de sessão, e
é remettida á commissão de orçamento, que, depois de conferenciar com o ministro da fazenda, divide a proposta da despeza em
tantos projectos quantos são os ministerios, formando da receita
e das disposições geraes um projecto separado.
Na Inglaterra a camara se constitue em commissão geral, e sem
formalidades toma conhecimento do orçamento, aceitando ou
modificando o pedido do governo; em França e na Italia confia-se
este trabalho a uma commissão, que depois de estudar e entenderse com o governo, nomeia um relator e dá parecer; na Belgica uma
commissão central, sob a direcção do presidente ou vice-presidente
da camara, dá parecer depois de entender-se com o governo, ou
deputados que tenham de fazer qualquer communicação ou
reparo; nos Estados-Unidos as commissões apuram os trabalhos
e organisam o orçamento; na Hollanda e Dinamarca, os relalores
das cinco commissões se constituem em uma commissão denominada-junta das verbas orçamentarias-que redige o parecer
e o projecto de lei; na Grecia o orçamento é votado englobadamente
depois da commissão ter-se entendido com o governo; na Suecia
uma commissão mixto das duas camaras estuda e dá parecer; na
Prussia e Allemanha uma commissão, depois de estudar, faz a sua
exposição verbal.
ü orçamento, entre nós, é largamente discutido em ambas as
oasas do parlamento, podendo cada membro fallar duas vezes em
cada disoussão, principiando-se pela da despeza. Cada projecto
tem duas discussões. Na primeira discute-se e vota-se arligo por
artigo com assistencia do respectivo ministro, e são permittidos
emendas e additivos que entram juntamente em discussão; na
segunda a discussão e votação são em globo, e podem-se ainda
apresentar emendas, comtanto que não creem ~erviços, nem
os au,gmentem, diminuam ou supprimam.
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As emelldas não devem Ler o caracter de proposições principaes, que devem seguir o tt'amites dos projectos de lei, como
acontece áquellas que cream serviços, extinguem ou reformam
repal'Lições ou estabelecimen tos publicos, red uzem vencimentos
estabelecidos por' leis especiaes, ou revogam ou mandam
vigorar lei de natureza divel'~a do Ol'ç'amento.
As emendas de augmento ou diminuição ue despeza devem
ser offelecidas ao tratar-se da respectiva verba, as offerecidas na
ultima c1iscu 5.0 passam por nova discussão,
O senado pode constituir-se em commissão geral a pedido de
qualquer senador na 2(\ di cussão de qualquer projecto de
lei, sem lim ite de hora e com qua lCfuer numero de membro:",
podendo cada senador fa1lat' tantas vezes quantas queira; para a
votacão p rêm deve haver numero legal.
a discus~ão do primeil'o mtigo do orçamento do imporio é permitLido tratar' da politica gel'al, e na dos Outl'OS orçamentos da
politica referente ao ministerio.
a maior parte dos paizes, o exame e votação da receita e
despeza ão feitos verba pOI' verba; na Grecia só tem discussões
geraes; na Inglatel'ra e Italia as de_pezas obrigatorias não são
discutidas; em França, votadas as verbas, passa -se ao art. 10 , que
recapitula a despeza.
Ambas as casas do parlamento teem, entre nós, o direito de
augmentar despezas; assim tambem acontece nos Estados Unidos,
não intervindo o governo senão indirectamente; na Grecia apenas uma camara vota em globo o orçamento; na Russia o conselho
do imperio adopta quasi sempre o orçamento preparado pela sua
commissão economica; na Hollanda e na Prussia a camara tem a
iniciativa, e o senado o alvitre de appl'Ovar ou regeitar o orçamento;
na Suecia per tence a ambas as camaras; na Belgica o exame
principia na camara, e tem-se levantado duvidas acerca do direito
do senado de crear impostos e despezas novas.
Na França, a camara tem regeitado emendas do senado
augmentando despezas, não obstante a opinião de muitos publicistas; na IIespanha, Hungria, Italio, Noruega, e Suissa ambas
as casas do parlamento teem o direito de ougmentar a receita
e despeza; na Inglaterra a camara dos lords raramente toca na
lei do orçamento, e, quando o faz, limita-se a corrigir um ou outro
ponto, o que pouco mais ou Ipenos acontece na Belgica. Nos Estados
Unidos, na !taLia, na França, Hespanha, Portugal, Hung;ria, Suissa
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e Noruega, osenaco emenda, peevale endo porém on He pauha o
voto dado pela camaI'a, si nITo aceitar as emendas do enado.
Quando, entre nós, 11 camal'a dos deputados nuo concorda com
as emendas do senado, ha o recLll'SO da fllsuo dos dou l'üm .
legislativos, e conforme o resu ltndo ela discu::.süo, se segu irá o
( flue fôr deliberüdo, .\.rt, 61 ela constituição,
As duvidas entl'e as duo cosas elo pmlal11ento se 1'eso1\-em
pela fusão na AustriD, Hungria, Noruega, Sllecia e uis::.a; e em
conferencia mixta na _ ustria, na Dinumol'ca, nos EstüdosUnidos, em França e em P I'tugnl,
O parlamento, entre nós, pode 11l'01'ugar o orçamento de um
J exercicio para outro; na He ponha, no caso de não sei' votado o
orçamento, a constituição manda vigol':2l' o anterior; na Itslia, no
mesmo caso, as camlll'as nITo se enCel'l'DI11 sei n votar um orçamento provi orio (bilaneio di /JI'eoisioftp.).
Na Inglaterru não 11a ol'l~amentu j)l'évio, u administração
obtem suppl'ÍlnenLos pai' leis e81JCciaes; nu Belgicn o governo
tem credito pro isorios t;om a clausula Cle não empreoal-os
em serviços novos, e de cobrar imposLos existentes; em Fmnçn
nutorisn-se a arrecadação por cluodeci mos, e dão-se cred iLos
provisorics para as despezas' nos Estados- nidos n&o 11a prorogações; na Dinamarca e na Prussia jú se tem dado caso de
promulgar-se orçamento p e decreto.
A lei votada é, entre nós, upresentnda á sancção i111 pel'i111 1301'
uma com missão especial da camara elos deputados.
Na Hussia e outros paize ,é o ministr da fazenda quem
apresenta a lei á sancção; na Inglaterra o ob rano ou um seu
delegado vai ao parlamento sanccional' a leis; nos EstndosUnidos é o senado (Jlle sllbmeUe as leis ú npprovação do presidente.
' A lei do orçamento principjü, enLl'e nús, o. vigorar no primeirodi!:l
do exercício paro. que é vOLada, isto porém nuo inhibe que certas
disposições
sejam executadas desde logo, quando Leem esta
/
clausula.
Em França o. lei está no caso de seI' excutada no dia seguinte
ao da ua publicação nas folhas officiaes; na Inglaterra o governo
começa ou suspende a cobrança dos impostos desde que acamara
dos communs os approva ou supprime, reservado o direito de restituil' o que de mais arrecadnr, ou exigil' o que de menos for pago.
\ O ol'çamel1to tem, entre nós, seis mezes addicionaes ao seu

I

INTRODUCÇÃO

69

exercicio para a cobrança e pagamento, e seis mezes p81'a os lançamentos finaes. A Inglaterra, a Italia e a Suissa nua toem exel'cicios, mas sim gerencius (gestão); a Hespanha e Portugal teem
um anno addlcional ; a BeIgica 10 mezes, a França oito; n Austrla
tres; a Prussia dous e melo; a Russia cinco; mas os impostos indirectos, depois de finclo o anno, ão cobrados como renda do exercicio corrente.
\
Sanccionada a lei do ol'çamento, os ministerios, entre nós, distribuem os creclItos e enviam ao Thesouro as respectivas relações,
que as dIrige ás Thesomal'ias e mais repartições na's provincias,
não podendo os ministros modificaI-as . enão por inL rmedio
do mesmo Thesouro.
Na França a distribuição é feita, quer no caso da promulgação
da lei orçamentaria, quer dos creditas provisorios. O ministro da
fazenda reparte mensalmente com os outros ministerios aimportancia de que podem dispor, e da qual não lhes é permittido exce·
der; na Belgica, Portugal e Hespanha procede-se tambem á distribuição mensal de fundos; na Italia esta distribuição é feita por
artigos, Dpezar de haver sido votada por capitulos, levando
as relações o visto do ministro da fazendo, e são registradas
no Tribunal de contas.
As sobras das verbas do orçamento não podem, ser applicadas a outros serviços; já houve esta faculdade concedida
pela lei de 8 de outubro de 1843, que foi revogada pela de 9
de setembro de 1856, restabelecida pela de 9 de setembro de
1862, alterada pela de 26 de etembro de 1867, e a final cassada
pela lei de 20 de outubro de 1877.
Em algumas nações o poder execut,ivo goza da faculdade
de modificae algumas das consignações, não podendo transportaI-as de uma p81'a outras verbas. Exceptuam-se em França a
verba despe-a ele ordem, e na Inglaterra as de marinha e guerra
em casos urgentes.
ParA occorrer á defflciencia de vel'bas, ou fazer despezas urgentes e imprevistas,entre nós, o parlamento e o poder executivo
Leem a faculdade ele aI1l'ir creditas supplementares, e extraardina rios, seg'llndo as regras prescl'i ptas I ela lei.
Os creditas addicionaes es\.ã0 considerados por toclos os estadistas, e reconhecidos em t.odos os pa izes, como elemen to perturbadores do regular marcho do orçamento, e por isso " sempre
de vant,agem restrlngil-os ou supprimil-os.
'
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A Inglaterea, Halia, Hollanda, Suisso, Noruega, Suecia e Russia incluem em sellS orçamentos sommos destinadas a fazer
face a despezas momentosas e imprevistas; na Inglatpera
ha o ceeclito civil contingency junds á di. posiçJo do Thesouro,
que resolve si a despem não orçada, ou in ufi1cientemenle
votada, deve por elle correr, ou si é preciso o voto do parlamenta; na HaUa as vel'basjunclo di 7'e en aper le spese impreviste preenchem este fin;t; na Feanço, Austria, Halio. e P0l'tugal
o governo, na ausencia das camaras, pode abrir ceediLos o ldicionaes; na Rus-ia são elle concedidos pelo conselho do imperio
com as mesmos formalidades pre criptas poeu o Ol'çomento; na
Hespanha o govel'l1o pode alJrir creditas extraordinarios, porérn
não supplementaJ'es; em França pode abril-o, com tanto que
não sejom para serviço novo ;em Portugal são promu1gac1os
em conselho de ministros.
A importoncia de serviços autorisudos por lei, e nl10 pagos até
o ultimo dia do semestre addicional, entre nó , forma a elivida de
exercicio findo, e pas~a a ser liquidada e satisfeita pelas repartições de fazenda; prescrevem a favor do Estado dentro de cinco
aunos a contar do dio em que o credor adquirir o direito de reclamar, ou da data da petição.
Os juras da divida publica não peescrev€'m.
Em França, findo o semestre addicional, a importancia da clespeza liquidada e não paga passa para o exercicio corrente, o que
ponco mais aLI menos se pratica em Portugal, Belgica e Russia; no
Hespanha o pagamento des a divida se faz com a receita do exercicio (divida activa); no Austria se deduzem os saldo passivos
dos activos e vice-versa> e ores ultado figura na receita ou despezo
do exercicio corrente; na Inglaterra as dividas do annos anteriores
confundem-se com as do coerente, porém, si passarem do dia 30
de junho seguinte, o credor tem de requerer novamente o seu pagamento; na França, na Belgica e Portugal conta-se a prescripção
da data da abertura do exercicio, e é de cinco annos o prazo para
os domiciliarias na Europa e de sei~ pora os que se acham em
outros paizes ; na Russia o prazo de cinco annos conta-se do primeiro dia do exercicio.
Na Hespanha os juros da divida lJUblica tambem não pr'escrevem; na Inglaterra são entregues á commissão. da divida nacional, que os em prega no amortização; na Italia, Belgicn e
França prescrevem no fim de cinco annos.
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Dando assim uma idéa geral da organisação do nosso orçamento, e da sua marcha no parlamento, não são sem importancia
as breves noticias desse serviço em outros paizes, alguns dos
quaes, sem duvida mais adiantados, podem servir-nos de modelo;
e vê-se por esse confronto que niío estamos longe do que a
sciencia e a observação vai demonstrando ser de maior utilidade.
O nosso orçamento, abstracção feita de algumas lacunas que
a experiencia irá reformando, é regularmente organizado, e para
sua execução se acham determinadas por lei todas as convenientes
disposições.
O ministro da fazenda, como presidente do tribunal do Thesouro e chefe das repartições de fazenda, é o encarregado da distribuiç.ão das verbas orçamentarias dos outros ministerios, e a elle
se dirigem as ordens para o pagamento das despezas que teem de
ser feitas pelo Thesouro ou pelas Thesourarias nas provincias,
e se realisam por sua autorisação ..
Não deve haver disposição no orçamento que não seja autorisada por lei.

HISTORIA FINANCEIRA

no BRAZIL

P:wo 111elllill' apl'eciar-se a historia financeira do Brazil, é preciso
toma1'-SC a suo. origem em data um pouco onteriorásua indepenlen io, Pm'Q. isto se encontram valiosos esclarecimentos, embora
não completo, em duas importantes memorias escriptas pelo
notavel estadista e distincto brazileiro Dr. I 'l:anoel Jacintho 0gueira da Gama (depois conselhei1'o de e tado, senador do
imperio e mais tarde 1arquez de Baependy), uma, como escrivão
da mesa do real Erario em 5 de feverei1'o de '1812, e outra em 2G
de 'setembro de 1823, como mini tro c secretario de estado dos
negocias da fazenda.
O illustre estadista, nestes importantes documentos, ob o
titulo de c:rposição J esclarece a situação financeil'a do paiz, envolvida na mais completa confu ão; e datando os seus estudos
do anno de 1810, abre a esperança de melho1' fntul'o com a seguintes palovras:
Deixando em silencio os motivos do presente mal, vou demonstrar, apoz deste horroros quadro, um horisonte risonho,
que no dev tl'anquillisor; vou mo traI' que, deixando-se n tortuosa vel'eda que nos tem conduzido á borda do precipicio, que
havendo firmeza, actividade, exacção e imparcialidade, rena cerá
o perdido credito, e nenhum embaraço haverá para o futuro em a
reparLição elas finanças; eu vou mostrar, que sem augmento de
tributos, sem o ruinoso systema de antecipação de renda , sem o
temivel, pessimo, e fatal recurso do papel moeda podem ser
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exactamente satisfeitas em moed a corrente todas as despezas do
estado nas suas competentes epocas. Não são hypotheses aereas
e destituidos de fundamento as que me conduzem ás conclusões,
que tiro; sõo pr'incipios deduzidos de uma exacta e séria observtlção das differentes rendas e despezas publicas.
Pal'8 chegar a este resllltado demonstr'a com a expecificação
das verbas, que as rendas ordinarias directamente arrecadadas
pelo real Erario importaram em
1810.
1811.

.
.

.
,

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1. 764:250'19 L
1.634 :270'950

dando o rendimento media de
correspondente mensalmente a
O rendimento da capitania da Bahia
da capitnnia de Pernambuco .
sendo realisada a despeza do primeira.
e da segunda.
pode a primeira entrar com a sobra para o Erario
de.
e a segunda.
Computando-se estes rendimentos com os das
demais provincias em .

1.684:265$075
140:355· 423
1.242:870$299
844:754.824
626:572 799
310:690 592
600:000 000
310:000 000
3.134:000$000

destribue-se, por termo médio, a despeza da seguinte forma:
Despeza da casa real . . . . . .
Erario segundo as suas folhas . . .
Exercito. . . . • . . • . . .
Marinha. . . . . . • • . "
Despezas com o expediente dos tribunaes.
Despezas extraordinarias . . .

969 :758 225
375: 000 00
674:000 000
848:000'000
5L :229$477
102 :0'12"298
3.014:000000

Comparada a renda ordinaria de um anno, orçada em
3.134:000 , com a despeza realisavel de 3.014:000 , dá-se um
saldo de 120:000· que, como observa, devia ter accrescimo desde
que se desse uma melhor administração e fiscalisação no serviço
da arrecadação das rendas publicas.
Nesta parte da sua memoria, o Dr. Manoel Jacintho faz judiciosas observações sobre a possibilidade de se fazerem importantes economias em diversos ramos do serviço publico, e
apresenta os meios de as levar a effeito, indicando as verbas que
podiam ser supprimidas sem desorganisação do serviço, bem
como a extincção do Banco do troco das barras de ouro, incumbindo-se dessa operação a Casa da Moeda, o que daria uma
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economia de 14 a 15:000 ,nas consignações do exercito e da armada,
nas compras de madeiras e generos e outl'OS. E termina dizendo:

Creio ter mostrado claramente que nuo é deploravel o estado
da real Fazenda desde que se exijam impreterivelmente as sobras
das capitanias, e que as despeztls publica não excedam cOfisideravelmante á que ficam ind iCElcl1L, principalmente na marinha e
guerra; assim acontecendo, ella setuo reuli ada sem novas impo ições, sem papel moeda, elo que devemos ab olutamente rugir,
em abuso de emi sõe de moedil provincial, que, passando dos
seus e treitos limites, e a ~emelha em uas con equencias ao
papel moeda; sem bilhetes de circulação ele credito para os qnaes
a nação não está disposta por falto el confiança no real Erario, e
pai' falta de luzes confundindo toes bilhetes com papel moeela;
e pode racilmente conseguir, adoptando- e o que tenho proposto,
que a rendas publica excedam ás despezas, e que por consequencia se po am f"zer com a maior exacção todo os pagamenLos, ces ando a actual penuria e o progresso da elivi la do
e tado, ces ando a c1ependencia terl'ivel, e o mais fatal inimigo
do credito publico.
Sendo la timavel o estad<1J do Erario, obrigando os seus credores aos mais pesados sacrificios, nem mesmo satisfazendo
com a precisa pontualidade o pagamento das letras de cambio;
deixando de pagar o juro dos emprestimos, que era forçado a
contrnhir, e nem pagando os ordenados dos empregado, alguns
dos quaes esmolavam o pão da caridade; occorreu 00 ilIustre
escrivão do Erario um plano de antecipação de receita por meio
de bilhetes com juro_, lando, no principio de cada mez, o dinheiro necessario para o pagamentos a satisfazer; e para isto
organisou um orçamento geral, e distribuiu a despeza mensalmente, como se vê da seguinte tabella:
Orçamento das dpl!lpezas de cada Illez. COIll 011 Illefos de
proIllptificor os SOUlUlOS nece8sorlotl

JANEIRO
DESPEZA
Casa real; a saber: do mez.
Particulares do serviço. .
Mesadas reaes
Guardas-roupas: : : : :
Ucharia.
Casa das obra~ e' paços' re~es:
Cavallal'ices e capim
Milho e cevada
.
Quinta da Boa Vit~ . . .
Botica por orçamentn: . . .
Despezas avulsas e de precaução.

6:000 000
4:793>;066
6:000.~000

16: 000,'000
5:000.$000
i 7 : 500~~000

3:600:~00
2:000~000
538:~580

6:000$000

67:431.$646

~
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Do quarLel.
Ol'denados da familia do paço
)}
com os Cl'eados.
)}
ela capelia real. . . .
)}
dos aguadeil'os e serventes
)}
)} mesLres e arch ilectos
Corl'eeil'o da cnsa real.
Ctuarda real. , . .
mnfel'maria dos Cl'eado.
Oratorio do paro.

38: 5') 1$66')

Erario a saber :
Do quarLel.
Ordenados.
Pen ões. , . . . . .
Rxpedien te dos tri bunaes. . . . . . .
Consignação para o capital e juros dos empre, limos.,
.,

ü1:529,sG63

27:449'~51

·1: 5' 9:'317
9 :268S43j

4:750~000

Expedien te da Casa da Moeda, Alfandega e
Erario, , . • , , .
Encanamen to do Mal'acanan. ,
Reparos do aqueducto Carioca , , ,
Comestiveis para a esc1uadra ingle1.a.
A.rrecadação de rendimentos. • , ,
Desper.as al'nl. as de [1recau ão,
Repartição da guerra. • ,
»
)} real marinha

9:009,$435
55:50OS000
,0:000;,'00

1.2- : 500:~OOO
330: .J.Or'i80

])esper.a mensal.

llfeios de pt'over a despe ~a ele Janeiro
Pl'emios

El'ario-

~onsignação

de janeiro

)}

)}

)}

)}

»

)}

»

)}

Bahia
lO
»
"» fevereiro
)}
lO
)}
pOl' conta de Março . . . .
Pernambuco consignação de janeiro ,
»
» ftlvereÜ'o ,
,.lO
Maranhão
lO janeiro.
Minas, Cear~
»
»

"

:'\4:000'000
27:263'750
27:26' :3750
50:000:,00
::;0:000.'000
1:3 :376.';0 O
10:00 :'000
4O: 000,:;000
2;'):0:)0:'00
12: 500:3000
33!l:.J.M:;1 O

a ·15 dias
a ;3 mer.
a G lO
a
a ·1
)}

;)

»

a -4
a 5
a (j
a r;

»

:t

"lO
»

6:57 '783

FEVEREIRO
DE PEZA
Casa re,d ,
Er<1L'Ío. . .
Ilepnliçiin da gue1'l'a •
"
lOmnl'inha

lji:.J3t;G.J{

9.609.)435
55:500:'000
70:00 ~OOO

202:5U.'O, ~
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.II eios ele provei' a

(lespe~a

de

feL ereil'O
Premios

:- 1:0 II' ))J a ·15 dla:'
27: <?63.;7.) ) a :3 lUeze'
t':;:'.j' ',iiI a li
»
:;(j:1i2,333~" a ,1
»
1!J:1I00 ;261 [I 5
:?,,:OI!')'t!OO a l) l'
12:50r'))() a éj
»
202: ,)H ~O~O

El'!ll'io - Consignar ilo lll' f'Vel'eil',',
~

~

»

»

»

"

,.

»

Balda reôlo da ti Illi.lI'ÇO .
Pernalllbuco 1)01' COUl'l da ue 111 a I' 'II
~lal'allhãl) cOllsignaç5u de ("f'\"t?l·,.Ijl' I
~[inas, Coal':i
• »

~

"

,1

5~0()O

·108-~!J5 .

81T012

732~4.61

497$255
750,SOO:1
312'500
3:924:0 7

.\IIAJ ÇO
DE'PEZA
G ;-131';':41

Casa real,
F;J'al'io.
\{epal'li~iio
)t

.

•

.

O:G !J,~n5
35:500'000
70: O O,:'O(Jll

.

da guel'l':! ,
ll1ariull:'l
.,)

Meios de provei' a

despe~a

ele

202:541'0 .2

IItW'ÇO

Premias

a 45 di,ts
a
rnezes

I!;ral'io - Consignação de março,
'h

»»

})

")))J

"fi
.

a G "
4 »
:l 6 »
a ,)

•..

'l

P l'Ilamuuco 1'e-lo da con.signação de março,
Maran.hão consignaç,ão 11. março. , • ,
i\fina.s. Ccal'á
»
))))

405$000
6 1 984

1:363;;96'
402 195
750 000
312:500

)lo

3:915'647

ABRIL
DESPEZA
10ô:02ô'309
107: 77~ 71
5::;:50 SOOO

asa real ,
Era.rio. .
Rel Drl'içiio da guel'l'a.
,.
» marinha

70:000~000

Meios (le provei'

(t

339;40.J.~1

O

despeza de abril
Premios

El'al'io - Con Jgnaçào de abril .
')t

)t»»

)t

~»»

Bahia

.
.

»
,,».
»
» » llUl.10 .
» por con La la. de junho. .
Pernambuco consignaçi~) de abril.
»
» ) " maio
:\laranhão
"
" abril.
fililla~l Cear';

a
a
a
a.
a
a.
a.
a
11.

45 llias

3 mezes
6
2
4

»
»
»

5
,1

»

5

6'
5

»

»
)\
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MAIO
DESPEZA

67:431<;:647

Casa real.
Erario .
Repartição da guerra.
»
» marinha

~VI eios

9:6 9c.435

55:500 'O O
70:0 0'000

.202: 5-!1~OS2

ele pl'over a elespeza de maio
Premios

54:000$ 00
27:253'750
27:263'750
36:623'320
19:89J.,26
25:000'OJO
12:500'00

Erario - Consignação de maio .
»
»

»
»

»»).
»» . . . .

Babia resto ela consignaçii:o de junho,
Pernambnco por conta ela ele Junho,
Maranhão consignação ele maio,
Millas, Ceará
»
»
»

a ·15 di<1S
a 3 mezes

a G

»

a

"

4
a. 5
ao (i
no G

»

»
»)

405$000
408 '956
817~9l2

732'461
497:S2~

750:000
312$500
3: 924$08i

JUNHO
DESPEZA
Casa real,
Erario, . ' , , ,
Repartição da guerra ,
»
» marinha

67:431$6!7
0:609'-1355:500~000

202:541~82

70:000'000

111eios ele prover a despeza de junho
Premios

Erario »
»

Consignação de junho,
»

»»

»

»»..

54:00 ;' 00
45:465'67
45:465 570
20:109,,'740
25:tlOJ'UOO
12:500i)OJO

Pernambuco resto da de Junho,
Maranhão consignação de junho
Minas, Ceará
»
»»

405~000
a 45 tlias
681 '~84
a 3 mezes
:J- 6
»
1 :363 968
402$195
a 4 »
75J '000
a 6
"
312;3500
a 5 »

202:541'U80

3:915~647

iOQ:026,330U
107:877.$571
55:5UJ;3000
70:0JOSOOO

330: 404$18)

JULHO
DESPEZA
Casa raa1.
Erario. • • • . •
Repal'(J,çào da guerra •
',.
" maL'inha

..
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Meios de p7'over a despeza de

j~tlho
Premias

Bh'ario- Consignação de julho.

"» »" "

»

~

Bahia

"

""
"
, , » agosto.
" por conta de setembro. .
Pernambuco consignação de julho.
"
" " agosto
"
" julho.
Maranhão
Minas, Ceará
"
""

54:000$000 a 45 dias
27:263'750 a 3 mezes
27:263'750 a 6 "
5~:00)'000 a 3
"
50:000~)00 a 4
"
13:376'680 a 5 "
40:0005000 a 4 "
40:000$)OJ a 5 "
25:000$000 a 6 "
12:500$00J a 5 "

405S000
408'956
817$912
750';;000
1:000"000
334:415
800$000
1:000.'000

339:404$180

6:578$783

67:431$647
9:6098435
55:50 ,:.000
70:000$000

202:541$082

750~JOO

312$500

AGOSTO
DESPEZA
Casa real.
Erario .
Repartição da guerra.
»
"marinha
~lvIeios

ele prover a despeza ele agosto
Premias
54:000~000

Erario-Consignação de agosto.
~

)t

}t»

)t

»

»»

Bahia resto da de setembro. . . .
Pernambuco por conta da de setemhro,
Maranhão, consignação de agosto. .
"Minas, Ceará"
»»

27:263'75)
27:263'750
36:623'320
19: 90$26~
25:0 O. JOO
12:500$JOO

a
a
a
a
a
a
a

45 dias
3 mezes
6 "
4 "
5 "
6 "
5 "

202:541$080

405 000
4083956
817"912
732 464
49r255
750'000
312$500
3:92-1$087

SETEMBRO
DESPEZA
67:431$647
9:609;;435
55:500S0JO
70:0JO::;000

Casa \'eal .
Erario. . . . ,
Repartição da guerra .
"
"marinha

202:541$082

Meios de prover a clespeza ele setembro
Premios

Erario - Consignação de setembro.
"

"

»

"
" da de
"
Pernambuco
resto
Maranhão consignação de
l'I
Minas e Ceará
"

"
"

»

"
"

54:000$000
45:465$67)
45:465'670
20: i ,9 ~740
25:030$000
12:500$.)00
202:541$:180

a
a
a
a
a
a

45 dias
3 mezes
6 »
4 "
6 "
5 »

45$000
681$984
1:363 '968
402$195
75J~)00

312'500

3:915>6!7
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OUTUBRO
DESPEZA
j 06: 026 'SOO
107:877':5871
;)5:5~ '00
70:0 ,.; ~

C;Lsa real.
Wl'ario.

....

Repartição da guel'l'a,
»)

'»

nli.\l'inha

~11 eios

ele proveI' a

clesjJe~a

330:~0.1 [8~

ele outltb/'o
lll'clllio~

J!;rarLO -Consigua,ão de oulllbl'o,
»

))

'fJ

»

B~hia

»

.."
»
»

»
»

»"

'ti
» novemuru,
)} por conla un. de dezembro, ,
Porll<tUlbuco con iguação de outubro.
»
'ti
)}
novem'bro
Maranhão
»
» olllllbr,
.\Liuas e CaahÁ
..)}
)}

51:00 ")00 l\
27:26 '750 a
27:263'75 a
50:000~ 00 a
50:000~ 00 a
13:376~80
:OJ~

-1 : 00

41:00 'ooa
23:0 O~OOO

4- dias
3 mozes

G

3
~

»
»

»

a 5
a ,1
a 5
a 6

..

fi

»

j2:500~0;)0;t

»
»
»

339:404"180

OVEMBRO
DE PEZA
!ii: '13[.'6 11
9:60::>:4355:500,000

Casa real,
Erario, , , , . .
Reparti 010 da guerra,
»
» mal"inlul

:!02:

70: 0)0",) )

4J~i).2

lv/eios ele prover a despe,..,Ct ele nooembl'o
Premio!
~:'ario -

»
»

5.1:0 I)')U)
27:203,75
27:263 '7.)
36:023:;32)
HJ:8!l '260
2- :000"000
12:500 '000

Gon ignaçãa ue nuvembl'u.
»
»
)'
»

»

»

J3ahia re. lo da de dezembro.
Pernambuco p l' conta da dila, .
:\1 ara n hão consignação de novembro
»
:\Ti na e Ceará
»
..

202:541$080

a
a
a
a
a
a
a

·13 Ulllti
3 mezes
fi
-1

5
6
5

»
»
»
»
»

3:915$647

DEZEMBRO
DESPEZA
r~as a l'cal.
Erado,
uros e teuças, , .
Rllpartição da guerra.
"
"mariuha

G7:431 "64"{
9:6 9'-135

19;083;ij52{
55:500$000
70:000"000

221 :624!' Oô
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iv/eios de prover a despeza de dezembl'o
Erario consignação de dezembro.
')fIl

1>

»)

')t

»

~

»

»

.

Pet'nambuco resto da de dezembro. .
Maranhão consignação de dezembro.
,finas e Ceará
"
»
»

54:000'000 a 45 dias
55:007 433 a 3 mezes
55: 0078433 a 6 •
20:109~740 a 4
..
25:000'000 a 6 ..
12:500 000 a 5 ..
221: 624$606

Premias
405$000
825$i1i
1:650 222
402$195
750$000
312.)500
4:345$028

Por esta tabella, como diz o seu autor, se vê o modo de despender a somma orçada com todo o fundamento, fazendo-se promptos pagamentos ás diversas r par-tições por meio de um insL
gniôcante sacrificio, que corresponde a menos de 2 %ao anno
relativamente ao capital despendido; podendo dar-se uma sobra
aDDLlal si se conservasse a receita e despeza taes quaes como se
achavam, Era ainda de esperar que se pudesse applicar por anno
a quantia de 60:000' ao pagamento do que se devia, além do
que se obtivesse do aLlgmento das rendas publicas, e do pagamento do que deviam os inglezes pelas fazendas exportadas sob
fiança, etc.
Com o cumprimento exacto do que está exposto, no fim do
anno ficariam todas as rendas como se achavam no principio do
mesmo anno, disponiveis para se poder continuar no seguinte)
sendo mister pouca ou nenhuma habilidade para reduzir-se o
trabalho do Erario a uma rotina ao alcance de qualquer official de fazenda, seguindo-se exactamente a serie de apurações
apontAdas.
Não ha duvida de que o plano é engenhoso e de resultado
lisongeiro, porém clifficil de ser execu tado na presença da
desconfiança geral que incutia o descrediLo do Erario, obrigando
todos a fugir de ter com eUe transacções. Nestas condições
não appareceriam tomadores para as letras (bilhetes), e tanto
assim que o autor, prevendo esta difficuldade, apella para o
patriotismo do Banco, que, sendo-lhe mostrado o verdadeiro
estado da Real Fazenda; reconhecendo os seus directores a egurança da hypot.heca, e capacitados da futura exacção com
que o Erario dirigiria as suas operações, e cumpriria o seu dever;
reconhecendo que o lucro de 1/2 % ao mez· das som mas
adiantadas excedia a 10 % ao anno principalmente havendo
reembolso; que o credito do Banco se alargaria pelos bilhetes
H. F.

6
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pogaveis DO pOI'tndol' e outras vantagens; não podia o mesmo
Banco deixar de vil' em soccoreo do estado, que lm'gomente o
compenso ria com este e Outl'OS favores,'

/

Com certeza os beneficos e solulal'es conselhos ~o i1lu tl'e
escrivão do El'ario não fOl'om npl'ovoitodos, como indica o progressivo augmento do divida ao Bonco cio Brozil. Quanto ao
dispendio das rendas publicas, continuou n me ma desordem e
desregramento aggravando o descl'edito do El'af'io, e levontando
o clamo!' daquelles, que de dia em dia viam Dugmenturem-se os
seus sacr-ificios com prejuizo novo .
Nestas condições chegou-se ao onno de '1822, anno de emoç.ões
e grande emprehenclimentos; e o Principe D. Pedr'o, a quem não
podia passar despercebido este mau estar do nação, tratou de
nomear uma commissão paro synclicar o estado do Tllesouro, o
dar seu parecer a tal repeito. Eis como ella desempenhou-se de
suo missão:
Senhor, A commissão elo Thesouro Publico, possuído do
maior zelo no desempenho dos seus deveres, e mui vivamente
estimulado pelo desejo de quanto ontes corl'esponder á confiança
com que Vossa Altezo Real se dignou honraI-a, vai incessantemente prosegllil1do na acquisição daquella. noções que lhe são
il1dispensaveis poro enl rar no exame do estodo actual du l'azencla
publico, e formar um juizo exacto, quanto seja po:-sivel, dos
males queo oPPI'imem, dilS cau as, donde elles I)I'OVee111, Mim do
podpr otilJar com os remedio mais pl'oficuos, egundo (J beneficas e providentes vist.o de Vosso Alteza indicodos no seu decreto
de 29 ele fevereiro do corrpnte onno; reconhecendo pOl'ém o muito
tempo que forço omente 'e despenderá, pl'il11eiro que ella obtenha
Clm a conveniente individuação o halanços, relações e informoções de vario:::; estações a qtlC tem recorrido p8l'8 cobe I ~;utL
fação da impol'tante tarefa, de que se acho encal'regadn, nilo póde
deixar de dirigir a mais seria atteuçilo paro olgumas dividas cl
Thesouro, cujo pagamento, "endo mai.' ul'gpnte, e moi illtimamente ligodo com o cl'edito e interesse do Fazendn Publicn, e conl
o alivio dD penosa situoção em que se ochom os eus respectivos
credore~, reclamu pOI' isso as mais promptas providencia . Pelas
contas qlle já tem l'Pcebido, 1.1 commissilo orça estas dividas em
oito milhões dllsentos e tantos mil cruzados; o saber:
1'('101 'l'hcsollraria geral das tropas ,
Pela de ordenados c pcnsões . . .
De jUl'OS "cncidos, . . . . . .
Pela l'~pal'Li\[o do Al'i5en:ü de 11I~l'inlJa
Pei:l. do Arsenal de "'1let'l'U. . . .

.
,
.
'
.

1I18:24G'OJO
J3~:4H.OO

171:0 G$ 00
!)93:700."000

1. 3'1:3: 4G2;;OO[l

2,7 1 :~3~ S O~
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Além da somma destas pnt'cellas tem que pagar p Thesouro
fI'etes de novio , ferias de algumas obras anlecedentemente feitas,
e o que se deve de folha processadas, que não estiverem incluidAs nas dividos dos fll'senne do exereito e marinha, e que
tolvez ubam a 500:000~OOO.
Entende a commissão er urgente o pagomento destas dividas
ullentos as cil'curnstancia do seus credores; porquanto muiLos
deste, senclo da elasse dos pensionistas, empr-egDdos e servidores publicas, qDe pela moior porte po suem mesquinhos
orúenndos, soldos ou pensões, de que tiram a sua mui parca
subsi.:5lencia, e essa mesma ele ordmario supprido por abonos; não
é po sivel que, flchando-se em grande olrozo de pagamentos e
privados dos soccorro , com que contavam, e que lhes eram
indisper.saveis até para poderem manter o credito, que os ajudavD a viver, nilo soffr'üm fome, não vivam em miseria, e não se
entreguem á mais Cl'uel dese peração; outros vivendo do giro
dos sellS capilaes empregados no commercio, expostos aos gravissimos lWejuizo , que resuHum do empate de ltío avultadHs
sommos crue, q:lando não condllzo a uma prompta e irremediavel
ruina, não deixará de fazer perigar mnito o seu credito, não
podem deixar de exiair e inslnr com n maior razão e justiça
pelo paganlento do vulor dos generos, com que forneceram aos
arseno' e mais mi teres publicas,
Senelo em todo Lempo mui conveniente promover a aba tança
e o contf'.ntamento gel'ol, na epoca melindrosa em que estamos,
muiLo maL e foz incli pen av 1 evitar desgostos, dissipar sustos,
atnlhot' a t'llino, e me mo desespera fio dos credores do Thesútlro
Publico E. te mesmo nec s nriarnenLe se hade ressentir da esLagnaciío de tão grande:-, S0ll1mu"', não ó pela privação dos rendimenlos de qlte leria quinhão si ellas fo em l:'ffectivomente po t~s
em cil'culü<,:[i , mas tnllll em pelo maior übolo, é1 que COI 1 D falta
do ernbol.,) dos eus cr'edol'es xpõe o eu credito já vacillatlte,
qunndo HHá' deve pI'ocUl'ar m8ntel-o, 'e vigoraI-o como um dos
e pode valeI' nas occasiões,
mais podet'Osos I' CUI'SO , de qu
que n50 deixaI iío de o correr, de grandes embal'ü<,:os e ul'gencias
de despezos xtraordinor'ias.
i os demnis pl'ovincias de te Reino continuüssem a remetter,
como danLes, pnnt o Tlle 0111'0 n' sobras de Sllas rendüs, sem
muio inc nveniente de desfolqu da renel:) ordinario, se p )c1eriü
e tobelecer l1lna eon ignn 50 men aI, que contenLasse estes credores; ma octuolmenle nilo Lemos e:'Los sobras, nem abemos
quanelo podet'ernos contar com ellas, e não serão bem fundados
os nossos calclIl s" i spel'Drmos obtel-as antes de vermos radicmla D llni'1o elos rnüis importantes pl'Ovillcias, e de se Dchorem
o seus t'especlivos go\'emos e t;]belecido~ obre bose mai
seguras; nem é ela prudencia de te~ na vflcilancin, e fermentação, em que t Ido ,se acho, di trtlhil' pDra fOt'a ainda as mois
peq1lenas c:;ommos. A vi ta di tI) a commi, são cahiria na mesma
condição i depoi de ter mostrndo a urgencio do pagamento
das dividas 1e que trata, propuzesse a Vo~sa Alteza Beal, que
o mor~dasse reservor para época in<.:erta do restabel0.cimento
du ll11t50, e tranquiJlidacle geral ele todos as provincias; .ou
esql1ecenao-se do estado actual da renda ordinaria, por ella
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pretendesse, que se fizesse o pagamento de uma despeza avultada
e extraordinaria.
Si a commissão não possue ainda as informações precisas
para poder formar um verdadeiro conceito do estado da fazenda
publica, com a clareza e certeza com que o eleve levar á real presença de Vossa Alteza Heal, tem toda via noções bastantes, para
com fundamento poder prognosticar, que achando- e a renda
actual limitada ao que contribue a provincia do Rio de Janeiro, si
delia sómente nos quizermos valer para amortizar' esta dividas,
sem embargo das economias, que se tem feHo, e de outras mIlitas,
que se possam ainda fazer, si ellas forem dirigida com u prudencia
e circumspecção, que aconselha, não só a justiça, mas tambem
uma bem entendida politica, trabalhnremos como os infelizes
Danaides, acrescentaremos novos embaraços ao Thesouro, dando-lhe novos credores, sem realmente contental'mos aos actuaes.
Em tão criticas circumstancias da falta das sobrfls das provincias, da de recursos da renda ordinaria, e do que podem produzir as economias pela sua insufficiencia, não havendo tambem
reserva de vencimentos accumulados dos soldos das receitas dos
annos anteriores, nem se podendo augmentar a receita por uma
nova contribuição, que possa auxiliar o pagamento destas dividas
tão indispensaveis para fazer cessar todas as causas destruidoras da confiança, e productoras da miseria; a commissão no
meio de tantos embaraços, e com tão pouca escolha de meios, guiada sempre pelos mais luminosos principiosda economia politica,
cujo desenvolvimento se persuade seria occioso, é de parecer que
não ha outro recurso para se pagarem estas di vidas com menos
inconveniente do que o da circulação d0 credilo não por meio de
uma nova divida que haja de contrahir o Thesouro, para com o
seu producto satisfazer aos mencionadas credores, mas sim fazendo-o de certo modo reprodLlzir um valor, já consummido, representando-se a divida em novos titulos, que pela na gradual
e progressiva amortização e lucros do juro annexo pela demora
do seu pagamento real, possam facilmente entrar na circulação,
e ser empregados no gyro e transacções do commercio pelos credores, que livremente as queiram receber em pagamento da sua
divida. Em summa não concebe a commissão esta medida) como
a de um erriprestimo, e muito menos a propõe. como a de um
prompto e effectivo pagamento dos credores, mas tão ómente a
inculca como uma concordata, que o Thesouro deve fazer com.. . os
credores que dantes recebiam uma consignação, offerecendo-Ihes
em logar dellas titulos seguros para seu exacto pagamento em
épocas precisas, e fazendo-lhes ver com toda a frnnqueza, que o
methodo porque até agora se emboIçavam, sendo insufficiente para os tirar de embaraços, suppostas as pequenas quantias, que cada um recebia da consignação, era summamente damnoso para o
Thesouro, e até injusto por se ver na dura precisão de não poder
tambem contemplar a outros credores ainda mais necessitados.
Debaixo deste ponto de vista, não duvida a com missão adoptar,
para base ou formula da execução deste projecto, o plano offerecido ao publico no n. 14 do periodico intitulado Reoerbe7'o Constitucional Fluminense, fazendo-se nelle as alterações, que se
indicarão no seu logar proprio. Por este plano reparte-se certa
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sornma em bilhetes do Thesouro, e letras de cambio, estas com
os prazos de 15, 18, 21 e 24 mezes, e os bilhetes com o juro de
6 % , e ouLro tanto para sua amortização. Para pagamento das
letrfls nos dias de seus vencimentos, e para satisfação dos juros,
e gradual amortiznção dos bilhetes se destinam consignações
mensae. no rendimento da A]fondega, para serem infallivelmente
enLregues ao TJ16 oureiro do Banco, que, para conciliar a maior
confiança, deverá as ignar, como acceitante, as letras, e firmar os
bilhetes, ficando encarregado de fazer os pagamentos no devido
tempo.
Pelo que, sendo cu lculado em 3.300: 000$ a im port8ncia da
divida, que se julga indi pensavel pagar já, se poderão tirar desta
somma 2.400:000· pora serem divididos em bilhetes e 900:00
pora as letros, repartida por 15 o sornma respectiva dos bilhetes e letra ,pois em tantos mezes deverão ficar pagos todos
os credores recebendo em cada mez a decima quinta parte do
seu credito e ficam á di posição do Thesouro em cada mez 220:000$
sendo em bilhete 160:000.', e em letras CO:OOO . Convém portanto que a con ignnção mensal para pagamento dos juros e
amol'tização cios bilhete sejÇl de 19: 200" até a extincção destes;
e de 20:800' emquanto houverem letras a pagar, o que tudo
forma umn c nsignação mensal 'de 1O:0JO , que, pagas as letras,
e reduz aos 19:200 opplicado para os juro e amortisação
dos bilhete ; quantia esLa menor da que dnntl3S estava consignada paro o pagamento de dou credores sómente, quondo com
esta se pode attender a todos os que estão na classe do pagamento urgente.
Regulada assim a somma do 3.300:000, segundo o plano
do periodico indicado, entende a commi são que ne11e se devem
fazer ü eguintes alteraçãe :
16 , que não e emittam hilhetes do Thesouro abaixo de 100· ;
quanlo maior for o valor de cada um, maior interesse haverá
em os gual'dar parn perc b rem o~ seus jur'Os, e menos proprios
ficam para entrarem na circulação, que se opera entre os agentes desta, e os con umidores; 2a , que em vez do methodo proposto para a slla gradual e succe SiV3 amortisação, esta se faça
p~r compra na praça, retirando-o e da circulação em cada anno
a lmportDncia dos bilhetes, equivalente no fundo que houver na
caixo di pooivel sem inconveniente; 36 , que não se façam reformas de bilhete pai no vel' o dos que cobraram os juros se
pode mar0ar o dia, em que 11a de principiar o novo vencimento.
Com estas di. posições poderá o Thesouro convidar os credores de que se trata, em distincção ou preferencia alguma,
para que conCOl'rom com os seus antigos titulas a receberem
a decima quinta parte cm cada mez da importuncia total dos
s.eus actuaes credito'; os da classe dos negociantes, ou capitalIstas fornecedore dos ""enero , em os propostos bilhetes e letras,
no caso ele lhes agradar eta transacção; esperando aquelles
aquem não convirr um semelhante methodo para quando o
Thesouro Publico pos a satisfazer-lhes como desejam.
Ainda que se tenha estabelecido e marcado a quota da decima quinta parte para o pagamento mensal, si por ventura
a alguns dos credores for necessario receber as consignações do
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futuros mezes, para assim melhor poderem accudir ao seu credito, poderão ser attendidos; com tanto porém que recebam bilhetes e lelrns, com as datas dos mezes, a que deveria pertencer a
consignação, e regulando-se de modo que a total emissão, no
decurso de 15 mezes, não excedI) a 3.300:00' .'noo.
Para as dividas procedidas de soldos, ordl nados, pen Õe ,
ejul'Os no importancia total ele 41'..:000 , como as sua circumstancias exigem pagamento em moeda, ou em notas elo Banco, se
descontarão na praça, ou no Banco bilhete do The ouro, que
produzam 28:000 , decima quintn parte daquelJa sornma.
Isto posto, parece á commis ão, que mnndllndo VOo sa Alteza
Real, que a este projecto se dê execução, si esta for desempenhada com a indispensavel regulnrirlade e religiosa execução,
que elle exige, se livl'ará o Thcsouro de grandes mbaraços,
se abrirá o caminho para o restabelecimento elo eu credito, 'e
facilitarão as futuras operações, que nos forem indispensClveis
e se acostumarão os nossos timol'otos e incredulos capilalistas
a tomarem pflrte nos fundos pUbtico~, convencido da egmança
das suas operações pela ex periencia do exacto pagameuto das
letras e bilhetes do Thesouro.
Mas, Senhor, para se pôr em movimento a grande machina
do credito é preciso não haveI-o perdido; e a commis. <lo com
grande magua não pode deixar de confes ar, qlle o Thesouro
Publico achando-se em descredito pelos desarl'anjos da sua ,Interior administração, e mui e pecialmente pelos de medidas despezas, que simultaneamente sobl'e elle carregam, e que o nuo
deixaram resfolegar, falharão os nossos calculos e se frustrarão
as nossas lisongeiras esperanças, si eUe só fúr enc31'regado da
total execução deste pl'Ojecto. Portanto não podendo deixar de
se conformor a commissão com o autor do plano, entende, que
pal'a o bom exilo desta importante emprezn é muito nece sario
que a parte mais essencial da slJa execução seja incumbida ao
Banco do Brazil; que sejam osletras soccadas pelo The ouro obre
o Thesoureiro do Banco, que as deverá as"ignar, bem corno pOl'
elle igualmente serão flrmados os bilhetes do Theso 11'0; qlle se
comprometLa a receber a consignação mensal esttlbelecida na
Alfandega, e a saLi fazer religiosamente os letras no dia de
seus vencimentos, e os juros dos l)ilh tes no flm de cada anno,
applicando exactamenLe o fundo da amortisação pam tirar da
circulação em cada anno a importanciu dos bil11etes, que lhe for
correspondente, segundo o desconto que na Praça tiverem, favorecido com 5 0 / 0 da importanciu elo mesmo desconto afim de
ser este minorndo em beneflcio publico, e cedendo em fuvol'
da CAixa da Amortisação a vantagem do mesmo desconto.
Não é de esperar do bom senso, e do bem conhecido paLriotismo dos elil'ectores deputados, e de todo os accionisLns,
que entram em assembléa do Banco, que deixem de sentir, que
quanto mais criticas são os r,ircLlmstancias do Tbesouro, LDnto
mais elles o devem auxiliar por serem os mais interessados no
restabelecimento e conservação do seu credito,
Porém si a pezar de tão ponderosas considel'ações não achar
o Banco conveniente prestaI' ao Thesouro um auxilio, de que
nuo pode temer prejuizo, antes pode tirar avultados lucros das
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sommas depositadas em cofl'e á sua disposição; u com missão está
tão tonvencidn da solidez deste projecto, e de que longe de ser
Dniscndo n gnrnntia, que se requel', para não encontrur tropeços
no pl'incipio da su I marcho, ella pode 'er mui pt'oveitosa a quem
o prestar, que n80 duvida, que Vossa Alteza Real, por meio do sell
sabio e zeloso ministro, ache alguma sociedaJe dos mais I'espeitaveis e ncreditados capitalistas qlle se qlleil'om encal'l'egul' do que
se incumbia no Banco.
Um pl'Ojecto, que estabelecido sobl'e uma base real, sem deLel'ioror a rl'nr/n publica, sem constrangeI' ninguell1, foz, por assim
dizer, res 'uscitar um fundo morto, Iivr I os credores dos vexames em que se acham, egura o seu ffectivll embolço em tempo
com petente por depositos accum m ulndos de flll1das; cond uz e
habilitn o Thesouro para em tempos mais pt'oprios pl'ocedel' a
outros ernbolços; um tal projecto pOI' si mesmo se recommenda,
A nos dó a perspectiva de podel'lTIo conseguir a sua maior garantia, e o credito do Thesouro publico.
em por isso se deve
oCl'editol', qlle a com missão fascinada po\' este projecto o quer
inculcM como um recurso de tal perfeição, e tão livre de inconvenientes, q le contrn elle se não po so offerecel' objpCÇão alguma;
11 commi são tem pesado todas os ohjecções, e e tando pArsuadida de que nos cil'cum.l.nncias arduas a melhor medida é a
menos má, e a meno p~nosn, não exitou em adoptar esto, cujos
inconvr.nit".ntps ão bem compensados pelos bens que offerece.
Com pl'feito o inconveniente da perda do~ juro de 6 % . quP. vai
so(-frer o Thesolu'o pllblko, é compen ado pelas vuntngens qlle o
me mo The ouro não deixDI'á de colher da circulação de copitnes,
que estavam parnl~ sodos, e são e ses jllro' um bem merecido
prf'mio do credore. pela demora dos seus pagamentos; o da
diminuição de 40:00) por mez da actl111 renda ordil1orh perde
toda sua força e se torna insigniflconte com a consideração de
que esta omma só permanece emquanto dmam os vencimentos
das letl'as.: poi logo que e tas e tejam sati fl~itas se reduz a uma
quantia menor elo que a qlle era dante consignada ao pagamento de dou unico credore', ficando de attendidos o mais
neces..,i ta ri o que ne te projecto tnmbem s contemplam; e é de
esperar que semelhante somma deixe ele ,er gravo a, considerado o augmento cla renda publico pl'oveniente da circulação dos
capitaes, que se achavam esterei , de uma m:l is exacta admisti'ação e l:lrre,~ndflção. e da economia dos despezas, produzida não só
pela mois severa fiscalisacão e responsabiliJade dos empregados,
mas tambem p la diminuição dos preços do generos devida á
certp7,a do~ pagamentos e no credito do Thesoul'o; acrescendo a
tudo isto a li~ongeira esperonça de que no decl1r~o desta operação
porlem milito bem mudar as circul11st,ancios com a suspirada
união dns provincias, e consequente augmento das forças e recursos do Thesouro .
.Não se perSUAde a commissão, qne tenham flll1dAlTIento as
ob,lecçõe crue se dirigem fi fjo'llrar de incon istente e precario
est~ project.o por nã sel'em sl1ncdonndns pelf) porler legislativo as
consignilçõps qlJe lhe ,'erVdm de bnse, e nem poder o Bnnco prestar'-Ihes 11 garantia, com que se pl'etende auxilinl-o; pois ambas
estas razões lapor~n! ~m equivocos manitestos; a primeira
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porque classifica na mesma ordem uma despeza antiga, propria
da administração ordinaria, e uma despeza nova, que não entra
por seu objecto na applicação das rendas ordinarias; esta, e não
aqúella, necessita ser sanccionada ; o pagamento de umo divida antiga, e quejá se e tava praticando não é uma despezfl nova a fazer
da ordem das que são da administração e expediente ordinario
do Thesouro; as consignaçõ2s, que se destinam não são tiradas
da renda de applicações, que lhes sejam alheias, são tiradas da
renda ordinaria em que estas dividas teem uma geral hypotheca,
e não de valores que estejam f6ra do alcance e ingerencia da
administração ordinaria do governo como, por exemplo, si para
se adquirirem estes valores se houvesse de destacar bens nacionaes, hypothecal-os, lançar uma imposição, ou contrahir um
emprestimo; a segundo, por que se firma na suposição de ser contraria aos estatutos do Banco, garantia que se exige; não se advertindo que, si pelo art. 2C) § 7° das instrucções que servem de
regimento ao Banco pode este adiantar dinheiro debaixo de
seguras hypothecas, muito mais se lhe deve reputar permittido
afiançar um pagamento, para cuja satisfação recebe com muita
antecedencia quantias superabundantes, e que lhe podem ser
de muito proveito.
Finalmente, pelas razões que ficam expostas no principio
desta consulta, entende a commissão, que tendo o orçamento não
s6 das dividas, cujo pagamento reconheceu ser de mais urgencia,
mas tambem o da receita e despeza do Thesouro, não devia esperar
por informações mais amplas para tratar de um assumpto, que
tanta influencia tem no credito do Thesouro; não s6 se julgando
ligada a desempenhar as incumbencias de que Vossa Alteza Real
a encarregou, pela ordem com que foram mencionados no decreto
de sua creação. Vossa Alteza Real, á vista de tudo, resolverá '0
que hOllver por bem.- Rio de Janeiro, 24 de maio 1822.-111ontenegro.-Gama.- Carneiro -

Barbosa.

Este parecer teve o seguinte voto em separado:
Parece ao membro da commissão abaixo assignado, que sendo
tres os objectos para que a mesma fôra creada: examinar o estado
do Thesouro Publico; propor as reformas que nelle se deviam
razer, e apontaros meio para restabelecer o seu credito; qualquer
deliberação tomada sobre estes dous ultimos objectos, antes de
um pleno conhecimento do estado, circumstancias e recursos do
Thesouro, é antecipada e pl'ematura. Mas quando houvesse de
interpor o seu parecer a esse respeito, não adoptaria por base o
projecto apresentado no Reverbero n. 14, cujo autor ignora, pelo
julgar precario, f6ra do alcance do Tl1esouro Publico, e inteiramente dependente do arbitrio e vontade alheia. Accresce fi e3ta
razão, que a transação nelle ind'icada, supposto seja conhecida em
outro paiz, todavia é nova entre nós, e não vem indicada nas oito
unicas, e exclusivas, que é licito ao Banco fazeI' segundo os seus
e~tatutos, e até o envolve em operações além do periodo do tempo,
que foi marcado para sua duração; além de augmentar a sua
responsabilidade e por c0nsequencia os seus embaraços, que a
bem do estado, e da nação, convem antes diminuir, e nestes
termos ha toda probabilidade de ser regeitado.
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Porém ainda quando o Banco a pudesse fazer, sendo ella uma
transacção, que envolve disposição flltura das rendas nacion?es
por e paço de 12 anno , pouco mais ou menos, parece ao abaIxo
assignado exceder as attribuiçõe do Thesouro Publico do Rio de
Janeiro; resultando dahi que no CD o de não ser a dita disposição
sanccionndo pelo poder legi lativo (a quem compete a mesma em
o systema constitllcionnl que temo ,cloptado) o Banco se acharia
na forçosa necessidade de pagar os seu aceites, de que ninguem
o poderia isentar, e na privação dos fundos necessarios para isso
ainda mesmo sem culpa do Thesouro Publico. Tão ponderosas
razões obrigam ao abaixo assignado a regeitar o dito projecto,
supposLo delie se possam tirar algumas indicações a bem da
causa, de que está encarregado; e que tanto de eja dignamente
desempenhar, como fará ver, logo que Lenha completo conhecimento do e tado do Thesouro; e parece ao mesmo, que á vista
del1as, e com a prol abilidade de ser regeitado pelo Banco do Brazil,
será c!esniro o ao mini teria de Vossa Alteza Real, e pouco apto
para lhe gt'angear aquelle alto gráo de respeito e consideração, de
que é merecedor, e tanto lh convem nas ocLuaes circumstancias,
a fazer uma tal proposi ão. Sua Alteza Real mandará o que for
servido. Rio de Janeiro, 15 de mnio de 1822.- José Antonio
Lisbôa.
Mui propositalmente tran crevo integralmente estes documentos
para se ter,senão uma idéa eXflcta do e tado financeiro do paiz no
acto da sua emancipação politica, ao menos aproximado conhecimento dR maneira como se prodigalisavam e distribuiam os seus
recursos, não havendo ordem e regularidade nas despezos, . cndo
explorado nas suas rendas e industria, aggravando-se de anno
para anno com o descredito do Thesouro, e a intervenção nas
transaçõe do Banco, que afinal foi arrastado pela onda da
desmoralisação.
1828

Proclamada a independencia do Brazil, foi por actos do poder
executivo con!'5tituindo-se a ol'ganisação da admini Lração do paiz,
adoptando-se algumas leis reguladoras das tabellas de rendas e
outras contribuiçãe que as necessidades exigiam, e promulgando-se aquellas que de momento se tornavam mnis urgentes,
até que se reunisse o parlamento convocado por Decreto de 3 de
junho de 1822 para o din 3 de maio de 1 2:J.
Tendo ido autorisado, por Decreto de 30 de julho de 1822, um
emprestimo de 400:000. , e excedendo as inscripções, foi, por Decreto de 27 de outubro do mesmo anno, autorisado o ministerio
.
da fazenda a receber qualquer quantia excedente.
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Por Decreto de 11 de dezembl'O de 1822 foi aulorisado o sequestro
de todas as mercadorias existentes nos alfandegas do imperio per_
tencentes aos subditos portuguezes; as mercadorias ou suas importal1cia em poder dos negociantes portuguezes; todos os pl'eelios
rusticos e mbanos que possuiam; e finalmente as e.mbarcações
ou parte dellas pertencentes a negociantes POl'tugnezes; sen.do
exceptuados dest.e sequestl'o os acções do Banco Naciol1fll, as das
casas de seguros e os da fabl'ica de ferro elo villll de Sorocabo.
Por Decreto de 30 ele dezembro de 18:22. e estabeleceu o imposto
de 24 % poro o rnpé e~tl'angeiro, e bem as im o dos gen 'ros e
mel'cadol'ias pOI'tugllezas, pagando os vinhos, licores, aguardente,
azeite, e vinagl'e s6mente os direitos de imp I toção, que ficnram
sendo por pipa ele vinho 12. , do branco 24~, azeite 7.;., vinagl'e 2$,
aguardenle 36· , licor 36., vinho tinto por duzia de 0'arrof8s 400réis,
dito dito branco 800 réis, licor e aguardente1:200.
Por Decreto de 4 de Fevereil'o de 1823 Cl'eou-se uma administração junto ao Consulado, iocumbidfl da cobrança, além dos
2 % de exportação do geoeros do piliz, do dizimo uo café e
miunça , e de 4· pOI' pipo de agnardente para consumo; do
dizimo do assucnl'; de 1- PQr pipo de ngual'dente fabricada no
pniz; de 20 réis rIe suJBid io littera rio por medida fabl'icada na provin ia; ele 'I 600 de subsielio por pipa que entrasse na cidade; de
400 réis por arrobo. de tabaco em corda; da siza dos bens de raiz;
da meifl siw de escravos; do imposto sobre botequins, tabernas,
etc.} cujo regulamento para arrecadação acompanha o decl'eto.
Reunido o parlamento no dia 3 de maio, o Imperador em
um longo e minucio o disc lrso descreveu o estado do paiz; e
sobre a parte financeiro disse o seguinte:
Que as circumstanciDs do Thesollro publico eram as peiores
passiveis, ainda mais porque até pour.o tl'lmpo se limitaviI o reCUl'SO ela receita á pl'ovincin do Rio de Janeiro e lima ou outl'a
que recolhia as sobr'as; que o dinheiro era PO'ICO para pngar
a cl'edores, e empregados em offecLivo exercicio; qne sendo as
despezns da cosa de seu pai excedentes de qllatro milhões, havia
eedl.1zirlo a suo a llm milhão, e que [linda vendo o e tado precario do Thesouro limitou-se n recebeI' 110:000"; porD todos as
suas despezas; que, não satL feito de dar o exemplo ele economia
na sua COS:i, vigiava sobee todas as repnrtiçães modificando suas
despezas, e obstando a seus extravios; que sem embargo de tudo
as rendas não chegavam pam as despezfls, mas que o esforços
do gover'no teriam resllltfldo favor[lvel aniqllí1Dndo m[lleficas influencias que tinham concorrido para este e todo de cousos; que
o credito do Banco já se ia restabelecendo, e bem assim o do
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Tbesouro; que apezar de SLHiS demasiadas despezas, ia satisfazendo o seu compromi so , e e fallava favoravelmente do
seu credito no Europa, E termina dizendo: Grande foram sem
duvido as despezas, mas omtudo ainda se não lançou mão
dR caixa dos dons gratuitos, e sequestros das propeiedades
dos au entes por opiniões poliLica ; elo caixa do emprestimo,
que se contl'ohill, de 4JO:000· para a compra de vasos de guerra,
que se foziam urgentemente neces arios par::l defesa deste Imperio, o qlle tudo exi te em ser; e da caixa da administração
dos diamantes,
E' ainda o illustre estadi ta Mnnoel Jacintho Nogueira eln
Gama, que pelo seu patt'iotismo e incans3vel amor ao trabalho,
esclarece> no seguinte parecer, o vel'dadeiro estado dos finanças
do paiz. Diz o i\lustre e tadi to na sua exposição:
Si em 1812, a de peilo ela intriga e da caballa, ousei rasgar
o e pesso e mysLel'io o vAo, que cobria o Tlle ouro, então chamado Real EI'ar'io, per~uaàido d~ que a descon olaçuo publica,
e n exLincção do patriotismo andam a par da rniseria puulica ; de
que a I'uina do estado, a queda elo imperio
ão conseqnencias dfls de orclen das finan as' e de que, endo estas administradas, cllegando a. rendAS Illblica, para os publicas despew, , noda ha a temei': agora qlle fui por Vo S8 Magestade
imper-iol enc11l'regodo elo pl'e idendo do The ouro Publico, em
que me acho, no tempo da nOS$11 independencia e liberdade, na
pre cnça do A embléa Geral Con tituinte e Legislativa deste
imperio, é de m in ha rigoro. ') obrigRcão dor conta do estado
em c[lle achei o Thpsouro Publico 110 dia 21 de julho deste anno,
em CJue pela l)j'im il'a vez nel1e compnl'eci para concluir o balanço do seme~ tre, que o meu antece sal' havia principiado, e
nua me limitnndo omente á expo. ição lo actual e todo da
Fazendn Nacional, ou levado pelo ardente de ejo ele cooperar
pOl'Q a publica felir.ielode, quanto permittem minhas forças e
apou~odo talenLo, a indicor os meios, C[ue me occorrem, para
nos tll'armo do actuoes e grandissimos embaraços, em que
no achamos, e para no habilitarmos a elevar rapidamente este
nascente imperio ao gl'á de força, de opulencia, con ideração e
e~plendol', de que é su ceptivel, e paro que tem todo' o.s proporço~ ; afim de que a As embléa Gel'El! Constituinte e Legislativa,
haJa ele c!elibel'81' e resolver o que ocllal' mAis conveniente.
Nã? me deve ser estranllUdn a demora, que tem havido desde
21 d~ Julho até agOI'a para apresenLação do resultado de minhas
me0ltações; ellas dependiam ele contas que immediatamente
pedi a todn as repal'!.ições do The oLjro, nnm de se poder formar lImn idéa, si não exacla, ao menos muito aproximada da
sua an~1ual receita e elespeza ordinaria; da sua c1ividaa acLiva
e passiva; dos recur os extroordinario, que de antemão
estive s~m preparados para e poder fazer face ás despezas
~?Ctra?rdll1orja,; mas não havendo até ent<1o [llgum trabalho
.lu, feito, que pudesse er, ir para a prompta execução de 'ta
IDlOha ordem, apezar da maior assiduidade e desvellos dos

92

HISTORIA FINANCEIRA

officiaes do Thesouro, sómente ba poucos dias que me foram
dados os elementos, que me eram indispensaveis; e por isso é
que só agora posso apresentar él Vos a Mage tade Imperial o
estado do Tbesouro Publico do Rio de Janeiro no fim de junho
do corrente anno de 1823, por u l11 orçamento, que milito pouco
distará da exacção, impossivel sem duvida em semelhantes
objectos; e bem assim os conhecimentos que no meslno Thesouro. ba do estado da Fazenda Publica das Provincias do Imperio do Brazil.
Pela demonstração da receita e despezu do 10 semestre do
corrente anno de 1823 serão patentes a V. M. Imperial todas as
despezas, que se fizeram no dito semestre, e as entradas. que houveram no Thesouro, sendo o saldo de todos as caixas no ultimo de
junbo de 278:10;\·'962.
Pela conta presente, que apresento sob n. 2, conhecerá V. M.
Imperial que no mesmo dia 30 de junho em que se fecharam as
contas para proceder-se ao balanço do semestre, somente existiam
disponiveis nas diversas caixas do Thesouro 210:014.'952, entrando nesta somma 132:.658 231 em escripto da Alfandega, e
letras a vencer; e devendo-se deduzir della a quantia de 70:000
da decima parte, e dos juros do emprestimo, a cujo pagamento se
ia logo proceder, além de outras indispensaveis e extraord ioa-.
rias, que estavam de ignadas, como o pagameuto dos chapas de
cobre, que se compraram com a condi ão de ser logo feito, o que
absorveria em muito pouco tempo este saldo, que achei disponivel.
Sendo o recebimento total do emprestimo, dos dons gratuito,
da subscripção para a marinha, e dos sequestros de 596:30/~ 035
até o dia 30 dejunho, se tinha despendido destes recur os extrnordinarios a somma de 3'6:280, 083.
Segundo o orçamento das diversas entradas que se podem
esperar neste segundo semestre de 1823, teremos da receita ordinaria do Thesouro Publico a omma de 1. 769:000 000.
Pelo orçamento da despeza extraordinaria com que devemos
contar neste segundo semestre, se vê qne ella subirá á somma de
900:000 000.

O orçamento das dividas passivas do Thesnuro Publico em o
fim do anno de 1821 mostrou que o empenho do Thesouro nessa
época era de 9. '70:918· 096.
Essn mesma divida, em fin de junho de 1822, se achava elevada a 10.176:580 78B tendo nesses seis mezes o augmento de
305:662 687. Em fins de junho de 1823, essa divido elevou-se a
12.055:5 2456, accrescentanC!o-se a quantia de iUO:563 '495 entrada no Thesouro por motivo dos ,'equestros, se deve reputar a
divida publica na somma de 12.156: 145 '051, tendo o augmento em
um anno de 1.979:565.'168.
Pelas contas I'l.presentadas pelo Contador geral da 2a repartição do Thesouro Publico, das provincias de Minas Geraes, Goyaz,
Matto Grosso, Santa Catharina, Rio Grande do Sul e S. Paulo, se
conhece a receita e despeza de cada Lima dellas, e 8 importancia
das suas dividas activas e passivas, vendo-se por ellas que Minas
Geraes tem um deficit annual de perto de 60: 000$, Goyaz de perto de
20:000 ,Matto Grosso de 10:544$614, Santa Catharina de 34:870 645,
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montando estas faltas annuaes nas quatro provincias a 125:000$,
sem se ter em conta a despeza da extracção dos diamantes para
a qual devia conCOl'rel' ~ Junta da provincia da Fazenda de
IvUnas Geraes com a quunt18 dl:l 120:Ul O . por anno.
Pelas contos, dadas pela 3a repartição do T~lesouro Publico,
das provincias do E pil'ito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco
Porahyba, Hio Grande do Norte, Ceará, Piauhy, Maranhão e Pará,
existentes no Tllesouro, ácerca das suas rendas e despezas, e das
suas dividas activas e pa ivas, segLllldo os balanços recebidos,
pode-se dizer que os ultillJOS officios de aJgLlmas dellas, só tratam
de pedir providencias para suas at;tuaes urgencias, como a da
Bahia, que só diz ter disponivel em caixa 3:712 '862, e Espirito
Santo que accusa um deficit annual de 33:172 387.
Com menos razão, continua o il1ustre estadista, se poderá
estranbar a falto. de n ções claras e ircumstanciadas do estado
ela fazenda publica de cada uma das provincias deste Imper'io';
por vezes se tem exigido) e de muito poucas tem .vindo com
clareza e indicação necessaria, merecendo entre as j untas de
Fazenda particulf\r elogio a da provincia de !finas, pelas tabellas
que tem mandado, faltando omente a enumeração dos proprios
nacionaes.
Tenho jn exigido por QrLlens circulares o que é relativo aos
bens nacionaes, e mandando expedir semelllantes ordens com
formularias de tabellas ~ itas á imitação das de Minas Geraes,
para mais claro conhecimento de todos os Drtigos de renda e de
despeza de cada uma Jas provincias, o que só para o futuro se
poderá obter.
Por ~ tn imples e clara exposiçãu conhecerá V. M. Imperial
que me encarregou de um the ouro empenhado até o fim de junho
do corrente anll.O na grande sommn de perto de trinta milhões e
meio ele cruzados, pel'seguido diariamente pelos seus credores que
com justa razão solicitam seus pagamentos, sem achar preparados recursos a19nns extraorclinnrios, com que possa fazer face
ás despezas exLroordil18riti , que indispensavelmente se devem
faze!', e subindo estas por um moderado orçamento a 900:000
até o fim do corrente armo de 1823.
E' evidente, que das pl'ovinciãs deste 1111perio nada podemos
esperar nas actuaes circumstancias, antes pejo contrario seremos
obrigados a soccorrer olgumas dellas, como já fica indicado, com
mais ele 280:00 annuolmente, e a supprir as despezas dos seus
depu tados.
Não menos é evidente, que apezar da maior actividade na arrecadação das rendas, e fiscalisação das clespezas, não somente
cresceu a divida publica, no decurso de um anno do ministerio de
meu antecessor, perto de cinco milhões ele cruzados, mas foi necessa rio recorrer-se ao producto do emprestimo, dos donativos,
contribuições paea a marinha, e até mesmo dos sequestros, absorvendo-se destes recursos quasi um milhão de cruzados.
Tambem é claro a todas as luzes) que ainda devendo-se esperar os mais felizes resultados do systema de administração, que
a sabedoria da Assemblén Geral Constituinte e Legislativa hade
sem c~uvida estabelecer, não poderão jamais os seus resultados ser
suffiClentes para o pagamento de trinta milhõe s e meio de cruzados
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que devemos, e ao mesmo tempo para a satisftlÇão das despezas
oedinal'ias, e indispensavei , e para o pagnmento de despezas
extraordinarias, proprias do estabelecimento de um impeeio, onde
tudo se deve crear, e promoveI' com mão larga, e genero a, se
quizermos em pouco tempo firmal' a no sa independencio, e sermos contados entre as nações de primeira ordem.
Finalmente são fóra de duvido as terriveis consequencias da
falta de pagamento em todo e quolqller tempo, e muito particularmente na melindf'o a epoca do nossa reg-eneroção politica, em
que muito convem evitar desgostos, di sipor su to , atolhar a
ruina, e mesmo a desesperaç5 de credores do The 'ouro, e desviar
dos empregados, pensiono rio . e servidores publicos, a fome e a
miseria.
Longe pOl'ém de nós a indeci ão, e o su to no meio de ttio
grandes embaraços, ponho mos nossos vistas sol)]'e o brilhante
futuro, que nguArda este nascente imperio, confiemos nos abedoria
da Assembléa Geral Constituinte e Legislativa sobre o estabelecimento da renda publicaol'dinària com justa e adequada proporção
ÚS despezas ordinarios, que forem indispensnveis' e e peremos
della o remedio, que julgar mas efficaz, e pr'üprio á actuoes circumstanclas, si n50 merecer a ua opprovaçilo, o que vou propor.
Não me csnçarei com o repelição da cloutrinus cios autores
deecoDomia politico, deadmini tração,edo credito publico: ján50
é licito cluvidor, ele que e nüo devem, nem podem fnzcl' de 'peZê1s
extraorclinarias com as rendas orclinaria ; é ~'ra de qllesLa , que
só por meio de opera,õe' de credit ,e por emprestimo é que convem occorrer ús clespezos, que entrnm na cln3se das xtl'aol'dinarias, como sejom as do pagamento das divida nntel'iom1ente
contral1idas; as que de nece sidadc se deVfll11 fazce poro a c1ere-a,
e conservação do e",tado na pl'esen7ê1 de alguma -guerra; para o
melhoramento da agt'icultura, cOll1mct'cio, navega<;ão e IJara a
instrucção publica.
Deixando de parte o pagamento da futurn despeza ordinaria,
para a qual sem duvido e estabelecerilo sLlffici('nte~, e bem entendidas imposições, eu vou indicnr as operaçõo de crl'dito , qlle
julgo indispen aveis, e do maior urgencia nus actuoes cil'cumstancias, em que no acl18mos: . er-àn baldados todos s esforços
da As embléa Geral Conslituin te e Legisla ti va, i não Li ver' quan lo
antes á Slla disposiç50 meios, e gl'ande meios, par'a com elles lIabilUar o chefe constitucional cleste nascente imperio a fil'mar a
no~sa independencia, fl dpfendel'-nos elos nos os illil11igos, (O o promover a in. trucçEto e felicirlade publica, como for lTJ1:ll"cndo e decretado pela nossa ConsLitil ição poliLica,e pelDs leis I'egulflmentares
e administrativas de Le imp rio. Estes meio. nos SRO offcl'ecidos
por- capitalistas inglezes, sem os olicit.'lrmo, como teem feito
varias nações da Europa, e me, 1110 da America; Lal é fl al[,a idéa,
que se forma dos recmsos, e exubemntes riquezas desLe novo
imperio, e o inleresse que os mesmo estrangeiros tomam no estabelecimento da independencin brazileira.
Pela proposta que rec bi a 20dejulho, vel'á V. M. Imperialo
offel'ecimento de 11m emprestimo da grande somma d E 2.:;00.1)00
e as condições exigidas para'[I prompta "eaIL açi'io, podendo logo
que elle for aceito, e devidamente sancctonado pela As embléa
o
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Geral Constituinte eLegi lotiva, dispor-se da somma de E 100,000
por mez, que eqllivole a perto de '1.00 ,000 de cruzados, e isto por
cinco mezes conspclltivos, e oindo antes de estar definilivamentc
arranjado todo o sy temo desle empre timo na praça de Londres,
o que concluido,ncará ~ disposi)lo da ação Brazileira o resto de,
todo o emprestimo.
Entrando na expo lÇi:lO ào plano deste empreslimo, de que
adiante se tl'atorá, apre enta umn modificação ao ort. 2° da proposto,reloLivo ao esLabelecimento do fundo do caixa do resgote,
que ocrcdita dor uma vantagem pilra o esLado de 27.000.00
de cl'uzados e continua:
Não bosta porém este grande recUl'so, qLie se nos of1'el'ec.e
para ficarmos habilitado a emprel1ender tudo quonto for nece S8l'io Ú su~tentação do nossa independencia, e ao estabelecimento desLe im per io, com o dignidade propria do N[lção Brozileir'a;
já fica demonstrado qunl seja o nosso nctual eml ellho, para cuja
satisfação tot[ll não 1Jastal'ia a reali oção desteempl'esLimo; re tame portanLo indicnl' os meios de serem conlem pIados os credores
do Thesouro, deduzindo parn is
fi menor porção que for possivel
deste empreslímo, afim de ncal' livre e n disposição do A sembléu
Gerol Constituinte e Legislativa uma gl'ande sommu, para lhe daI'
o de tino, que achar con veniente.
ão po so deixar de afferecer ú eon ider'al,ão de V, 1. Imperiol a copia do con ulta, que a commi _ão do ThesouT'o, pre ididú
pelo Exm. 'r. Caelono Pinlo de Mil'anda Monlenegr'o, então ministro da fazendo Cê o que.ifl foi publicado) rez ubil' á pre, ença de
V. M. Imperial ElIo encerJ'a o methodo, que devemo
eguil' com
os credore. do Tlle ouro, tão omente el'á necessorio cla ificalas para 'e sober, quoes sejam DS c1h idas o soU fazer pramplamente pelo producto do emprestimo, e qUDes DS qlH~ ser'ã/) pagas
pela decimD quinto pDlte ('m cada mez cam letras e bilhetes do
Tlle omo no fór'ma indicado no me mo can ulla.
endo a divido publica até o fim ele junhJ COl'rente de
12.15ô:145 :'51, se pode dellodecluzil' o sommo de7.39-:013,4l8
que se deve ao BDn o do BroziJ pOI'. lIpprimento , que lem feito, e
pelo empre Limo contl'ailiclo pelo COl'ta I'egia de 6 de oulubro de
17~6, vindo o nCOl' a quantia de 4.761:1:i2 533 .
. Esta deducção tem logm" pois [ue bu to contemplar tal qLHJntIa com o pagamento exncto do jllro, que se foI' vencendo e com
1 % annuol pora DmorLbnl,'tlo cio capitn!.
Da C[uontia de 4.761: 132~53:1 se deve tomh m deduzir a somma
de 1,15;,: '105.'5G6, im pOl'tnncin totol cll'S jUI' s já vencidos, e qlle se
devem ao Bnnco e OOS capitnli tas do emprestimo de 1796, vindo
n ficar o fuanLia de 8.606:026.'967.
Es.ta deducção se deve raze!' logo que com o projeclodo empresLll110 tenhamos rlleios ele sotisf'azel' promplomenle uma
scmelhonle divido ele jIII'OS, que não aelmilte o operaçuo lembrada
na consulta.
Não menos se deve deduzil da ommo de 3.606:026.. 9J7 a
quantiucle 2U7:5~8" procedic1n de Ol'denados, tensas, pensões,
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soldos, fardamentos e outros artigos, que exigem prompto paga·
menta, e tambem a quantia de 65.369 802 de emprestimo, que tem
condições particulares que se devem cumprir, ficando por consequencia reduzida a 3.333:069 '164 a divida publica, que lJode ser
satisfeita em 15 prestações mensaes com letras e bilhetes do
Thesouro na fórma do parecer da consulta, a que me reporto.
Desta classificação se deduz, que o Thesouro necessita ser
soccorrido promptamente com a quantia de 2.262:093 567 para
poder realizar os pagamentos, de que tenho feito mensão, e
para as despezas extraordinarias deste segundo semestre, deduzindo esta quantia do emprestimo projectado, ficando por
consequencia á disposição da Assembléa Geral constituinte bem
perto de quatorze milhões e meio de cruzados para applicar como
julgar mais conveniente á ação Brazileira, tendo em vista os
soccorros, que se devem dar a algumas provincias deste imperio,
e com especialidade a provincia da Bahia, que tanto soffreu em sua
opulencia, e estabelecimentos agrarios com a justificada lllcta, em
que se viu, e não menos os preparos, que devemos fazer para
resistirmos, como cumpre á nossa honra e dignidade, a qualquer
tentativa elos inimigos da independencia brazileira.
Tenho exposto fielmente a V. M. Imperial o estado em que
achei o Thesouro Publico do Rio de Janeiro, e o que nelle e sabe do
estado da Fazenda Publica elas provincias do imperio; tenho
ignalmente indicado a marcha, que me parece devemo1? seguir,
para não sómente pagarmos a divida publica, que tanto nos
opprime e desacredita, mas para termos meios consideraveis,
com que se possam frustrar as tentativas de quaesquer inimigos
da nossa independencia, e elevar com rapidez este imperio ao
gráo de força, de respeito, e de opulencia, de que é susceptivel.
Digne-se V. M. Imperial aceitar benignamente este meu trabalho
por ser feito com o unico fim de ser util, quanto cabe em minha,
forças, á Nação Brazileira, que de ejo ver independente, e no
pacifico gozo das felicidades que deve esperar de uma constituição
libel'al, digna della, e deV. M. Imperial seu augusto chefe e defensor perpetuo. Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1826.-Manoel
Jacintho Nogueira da Gama.

A este distincto cidadão, que por seus elevados merecimentos
moraes e intellectuaes foi nomeado ministro de estado dos
negocios da fazenda, conselheiro de estado, senador do imperio,
e honrado com o titulo de Marquez de Baependy, se deve a melhor
organisação da escripturação do Thesouro e das Thesourarias das
provincias. IlJustrado e de um genio pratico e methodico deu a
estp. ramo do serviço publico a melhor direcção que poude, organisando as finanças do estado.
Si a isto se limitassem os seus conhecimentos, já bem tinha
merecido da patria, porém não, a sua alta intelligencia abrangia
outras faculdades; era um estadista consummado, e como tal
collaborou na confecção da nossa sabia e liberrima Constituição,
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modelo de ordem e previdencio, que ainda hoje é a lei fundamental da noção, e umll dos mais antigas do mundo.
Foi ainda o iniciador ela ieléa do Montepio elos Servidores do
Estado) opresentada no senado em 26 ele ogosLo de 1834, cujo
plano foi modificado na sua opprovação, e de outros muitos trabalhos que tornam a sua memoria veneranda.
Pela lei de -o de outubro de 1823, a Assembléa Geral ConstiluinLG c Legislativo decretOu, que as ol'denações, leis, regimentos,
alvOl'lÍ.', decretos e resoluções, promulgados pelos reis de Portugal, e pIos CjuDes o Bra;r,il se govel'l1ava até 25 de abril de 1821,
cm que D. João VI se ausentou do paiz, bem como todos os que
[oram promulgados daquella data em diante pelo Sr. D. Pedro de
Alcnntaro, como I'egente do BrDzil, e como Imperador Constitucional de de que se erigiu em impel'io, ficavam em inteiro vigor
na parte em que não tives em sido revogados, para por eUes se
regularem os negocias do interior deste imperio, emquanlo se
nUa organizassem codigos, ou não fossem alterados.
Pela demonstração da receita e de peza e mais serviços financeil'os cio anno de 'I 23, chega-se a este conhecimento:
13 LANÇO D.!. 1823
[{eceita ol'Lli naria c exLraortlinaria.
Deapeza.
j),licit

.

,

.

,

•

.

.

.

.

.

3,802:434$204
4.702:434$206

o 0:000

000

A clisLr'ibuição das clespezas não se fazia ne sa epoca por mini Lerias; o Thesolll'o entregava ii reparti ão da guerra a contribuição destinada ao pagamento das clespezas elo exercito, e á da
marinha a destinada DO pagamento das despezas da armada;
todas as mais de pezas se faziam pelo Thesouro sob as seguintes
designações nesse onno :
Casa impel'ial e real. ,
'l'hesoul'o. . . . . .
Repal'Lição la guel'l'a. •
»
da marinha.

325 :486';096
1.29 :863$,1l3
1.353:917 '226

1 ,7'10: 169$309

A receita teve a seguinte procedencia:
Direitos de importação
»
» exportação
Despachos marítimos
Interior.

FI. F.

7

1. 851: 100$959

486: 683$8i6
12:662~000

1.451: 987$3'69
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Recursos de que se serviu o Thesomo, além da receita arrecadada :
Pela caixa do empresLimn.
"
"
dos sequestro .
Sllbscripcão para marinba e
Dons gratllitos. . . . .

. . •
. . .
guerra.
. . .

437: 178 'OJO
1UO:-63'405
32:93 $000
25:624$540

Quadro demonstrativo do est:tdo financeiro das provincias nesta data

PROVINCIAS

Pará. .
Maranhão
Piauhy. .
Ceara. . . . . .
Rio Grande do Norte.
Parahyba. .
Pernambuco. .
Alagoas. . .
. Sergipe . . .
Bahia. . . .
EspiriLo-SanLo .
Rio de Jaueiro .

.

1~a111o.

.

P.ECEITA

DESPEZA

DI VIDA
.I.CTlV.1.

DIVID.\. PASSIV,\.

342: 158,"627

51:757s75IJ
S

2:557$995

79:898' 06
:931. '640

57:6 1 327
S

S

.

Santa CaLharintt .
Rio Grande do Sul.
Cisplati na .
Go)'az. . . . .
Marto-Grosso. . .

Não tendo, até o dia 12 de novembro, o. Assembléa Geral Constituinte confeccionado a Constituição do Imperio, pal'a o que foi
especialmente convocada, e appal'ecendo a discordia e confLlsão
entre seus membros, o Imperador a dissolveu pelo seguinte decreto, no qual, como se vê, obriga-se a apresentar a Constituição:
Havendo Eu convocado, como Linha direito de convocar, Q
Assembléa Geral Constituinte e Legislativa, por Decl'eto de 3 de
junho de j,822, aflm ele salvar o Brazil dos perigos que lhe estavam
imminentes; e ha vendo esta Assembléa perjurado ao tão solemne
juramento que prestou á naçUo de defendei' a integridade do imperio, sua independencia e a minha c1ymnastia:
Hei por bem, como Imperador e Defensl)r Perpetuo do Brazil,
dissolver a mesma Assembléa e convocnr já uma outra na fórma
das instrucções, f'eitas para a convocação destn que agora acabo.;
a qual devel'à trabalhar sobre o projecto de Constituição, que eu
lhe lleicle em breve apresentar, que será duplicadamente mais
liberal do que a que a extincta Asseml léa acabou de fazer.
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Os meus ministros e secretarios de estado de todas as differentes reparticàes o tenham as im entendido e façam executar n
bem da salvação do imperio. Paço, 12 de novembro de 1823. 2° da
iodependencin e do imperio.
1824

No elia 25 de março foi apresentada e jurada a Constituição,
para a qual collaboraram os conselheiros João Severiano Maciel
da Costa, Luiz José de Carvalho e Melio, Clemente Ferreira
Frnnça, Tvlal'iano Jo é Ferreira da Fonceca, João Gomes da
Silveira i\lendonça, Francisco Vil leia Barbosa, Barão de Santo
Amaro, Antonio Luiz Pereira da Cunha, ManoeI Jacintho Nogueira
da Gama, Jo é JoaC{uim Carneiro de Campos.
Por Decreto ele 26 de março, deram-se novas instrucções para
a eleição de deputados ti Assembléa simplesmente legislativa, e
nessa occasitío lambem se fez a eleição de senadores por lista
triplice.
Continuou o poder executivo a expedi!' decretos para a ol'gani ação de diver os serviço no imperio; e como deixaria de
assim proceder, si as circumstancias exigiam, o tempo urgia, o
poder legislativo desapparecia, e não podia reunir-se tão cedo n
nova Assembléa, pois que umo nova organisação se ia dar aó
paiz ~ É o coso do salas populi suprema lex',
Pela defficiencia de meios pa!'a occorrer ás despezas e satisfazer
compromisso, quejá nüo podiam ser adiados, resolveu o governo
acceitar o offerecimento de um emprestimo da praça de Londres,
que foi autorisado pelo seguinte decreto:
Reconhecendo não ser po sivel occorrer eom as rendas ordinarias ás despezas urgentes e extraordinarias, que exigem a defeza, segurança e estabilidade deste imperio, nem permittirem as
circumstancias actuaes, que o me mo imperio subministre as
sommas necessarias e indispensaveis pa!'a U'io uteis fins: Hei por
bem, conformando-me com o parecer do meu conselho de estado,
man~ar contrahir na Europa um empre 'timo de.f, 3.000.UOO,
consIgnando, e hypothecando para paO'omento de seus juros
e principal a renda de todas as alfandegas do Brazil, e com
esrecialidnde a da alfandega da Côrte e cidade do Rio de Janeiro, e nomear para negociadores do dito em] restimo os meus
plenipotenciarios ad Iwc, Felisberto Caldeiea Brnnt Pontes,
Manoei Rodrigues Gameiro Pessoa, Mariano José Pereil'Q do FOI1ceca. O conselheiro, ministro c ecretario de estaclo dos, negocios
ela faz~nda, o tenha entendido e o faça ex;ecutar_com os ele PE\Ch08
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e as instrucções propostas, e apI rovadas em conselho de estado,
Palacio do Rio ele Janeiro, 5 de janeiro de '1824, 30 da inelependencia edo imperio.- Com a rubrica de S. M. o Imperndor.
- .lV/ariano José Pel'eil'a ela Fonceca.- Cum pra-se e registre-se,
e se passem as ordens necessarias. Rio, 5 de janeiro de 1824.Fonceca.

'

Em virtude dessa autorisação, foi celebrado a 20 de agosto
desse anno em, Londres o seguinte conLl'acto:
Ajusle'feito 'aos 20 de agosto de 1824, entl'e Felisberto Calclei'l'ú Brant, do Conselho ele . M. Imperial, marechal de campo do
eXBrcito nocional e imperial, etc., o cavalleiro Manoel Rodrigues
Gameiro Pessoa do conselho de S. M. Imperial, etc., plenipotenciarias devidamente Dutorisados pOl' S M. Imperilll D. Pedro I
Imperador Constitucional e Perpetuo DeffenSOl' do Brazil, para o
fim de fazerem um emprestimo para o serviço do Imperio Brazilico, de uma part.e, e RichfudCampbell Bazelh, David Colvin, John
Farqhnas, vVilliam Crawford, e James GaLllorne Remington, da
cidade de Londres, negociantes cio firma de BDzetil Tarquhard
Crawford & Comp., e Edward Fletcher> James Alexander, Henry
Pascher, Charles Dashwood Bruce do mesmo logar, negociantes
debaixo das firmas de Fletcher, Alexander & Comp. e Thomaz Wilson, GabrieL Shaw, Milvis vVilson, e Fletcher 'iViLson, tambem da
mesma cidade, negociantes de] aixo da firma de Thomaz vViLson
& Comp. de outra parte.
Porquanto D. Pedro I pela gmça ele Deus e unanime acclamação de seu povo, Imperndor Constitucional e Defensor Perpetuo
do BraziJ, etc., com o parecei' do seu conselho de estado, tem
resolvido fazel' um emprestimo no Europa de E 3.000.000 para.
o sel'viço do imperio e tem havido por bem nomem' o dito
marEchaL Felisberto Caldeim BI'ant, e ao cavalleiro J\lal1oel
Rodrigues Gameil'o Pes 00, seus plenipotenciarios paro esse
fim, promettendo guardar e cumprir inviolavelmente tuclo CJuanto
elles prometterem, ou estípulorem em seu nome, no negociação,
ou contracto do dito emprestimo; e o dito marechal Felisberto
Caldeira Brant, e o cavalleiro Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa,
teem, em vir·tude dos poderes e autoridades de que estão revestidos,
para esse fim assignado e executado uma ohrigação geral em nome de S. M. o Imperador elo Brazil pela somma de E 3.000.000,
da quol se tem ajuntado uma cópia a esta cedula cujo original foI devidflmente deposilodo no Banco de Inglaterra, e
tem-se preparado cerLiFicados especiaes para serem distribuidos
segundo [orem precisos para a di visão, e distribuição do diLo
emprest,imo em sommas de E 1.000, E 500, E 200 e E 100, conforme o que se ajustar:
E porquanto o dito Felisberto Caldeil'a Brant e o cavalleiro
'Ionoel Hodl'igues Gomeiro Pessoa, teem solicitado, e requerido
a ossistellcio dos ditos Srs. Bazeth, Tarquhard, Crawfol'd &
Comp., Fletcher, Alexander & Comp., Thomaz Wilson & Comp.
l)ara a negociação do dito empreslimo por conta do dito governo
brozilico, e os ditos Srs. Bazeth, Tarquhard, Crawford & Comp.,
Fletcher, Alexander & Comp., Thomaz WilSOll & Con1p. teem eon-
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vindo e accordado negociar o diLo emprestimo com as condições
seguintes:
'1.0 Que os ditos Srs. Bazeth, Tarquhard, Crawford & Comp.,
Fletcher, Alexandel' & Comp., Thomaz \ ilson & Comp. tomarão
desde já uma terça parte do dito emprestimo de E 3.000.000
á razão de E 75 dinheiro, por cada E 100 de fundos, e terno, e
guardarão o producto della quando e em proporção que o mesmo
ficar vencido, ou pago, segundo o terceiro artigo deste ajuste,
por contE!, e á disposiçúo do dito Felisberto Caldeira Brant e ManoeI
Rodrigues Gameil'o Peso OEl, e desponivel segundo DS suas ordens;
2. ° Que os ditos Srs. Razeth, Tnrquhard, Crawford & Comp.,
Thomaz Wilson & Comp. terão a sua opçM de tomar, em qual··
quer tempo antes do dia 11 de dezembro proximo futuro, a outra
terça parte do dito empl'estimo de E 3.000.000 á razão de E 82
dinheiro por cada E 100 de fundos, e que, no caso delles tomarem
a segunda porção do emprestimo, elles tambem terão opção de
lomar, ou antes ou no dia 11 de abril proxirno fu turo, a restante
terça porle do dito emprestimo de E 3.000.000 á razão de E 87
dinheiro por cada E 100 de fundos, o producto da qual ultima
somma será Lido e guardado, e e tará á disposição do dito Felisberto Caldeiro BI'ant e :\1anoel Rodrigues Gameiro Pessoa, e disponivel segundo ns suas ordens;
3. 0 Que os ditos Srs. Bazeth, Tal'quhard, Ct'awford & Comp.,
Fletcher Alexander &) Comp., Tll0111aZ Wilson & C l1.1p. pagarão
pai' taes por'çõe do emlwestirno, que forem tomadas por elles,
como acima é dito, em 10 pagamentos mensaes; o primeil'O
pagamento será feito no acto de tomar o emprestimo, os nove pagamentos restantes serão feitos um por um no fim de cada mez
calendario, contando do tempo, em que se tomou o emprestimo,
os quaes pagamentos sobre a primeira parte do emprestimo teem
sido arranjados do eguinte modo:

fo

2"
30
40
50

60

7°
8°
90
10

p1gameol.o 20 de
»
21»
»
14»
»
13»
»
21»
»
20»
»
18»
>,
18»
»
18»
»
17»

agosl
de 182·1.
setembro»
»
outubro » »
novembro» »
dezembro» 18.25.
ianeiro »
'fevereiro» »
março
» »
abl'il
»»
mai
»)l

10 °/0
iO %
10 %
5 0/O
5 0/o
5 %
5%
5 0/0
10 %
10 %

4. 0 Porquanto os contrahentes teem um beneficio de umo
deducção ele E 3 do preço ele cada E 10 de fundos, relativo a umll
terça parte do empl'estimo tomado a 20 ele agosto, isto é, E 1.8 - 8 interesse, que se tem vencido sobre os fundos desde o
1° de abril de '1,,21i até DOS 20 de DgostO; e E 1-1-4 desconto á razno de 4 % pelo prol11pto pagamento, ajustou-se
expressamente, que no caso dos ditos Srs. Bazeth Tarquhnrd,
Cl'awford & Comp. Fletcher AlexDnder & Comp, .Thomaz V, ilson
& Comp. omprarern C[Uúlqller outra porção do dito emprestimo
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conforme as ditas opções elles terão direito ao dito desconto
de 1:, 3 na maneira acima mencionada, do preço de cada
1:, 100 de fundo, e o interesse que se tiver vellcido sobee os
ditos certiticados dos fundos, ao tempo da dita compea, pelo dilo
semesfre corrente; e o desconto sobee os pagamentos para completar a dita deducção das 1:, 3 sobre cada 1:, 100 de fundos
será completaDo em qualquer outro modo, que foI' do agrado
das partes contrahentes;
.
5.° Que em consideração da opporlunidade, que e lhes offerece, de comprar as re tl'll1les duas terças partes dos ditos fUDdos,
os ditos 'rs. Bazelb Tarquh8l'd, Crawford & Comp. Fletchel'
Alexander & Comp, Thomas "Vil on . Comp. adiantarão, e
pagarão aos ditos, Felisberto Caldeira Brilnt e Manoel Rodrirrues
Gameiro Pes oa, quando, e como elles quizerem, de mais a somma
de 1:, 300.000 além do peemio para um leI' o do emprestimo que os dilas Bazetl1 Tarqul1ard, Crawford & Comp. Fletcher
Alexander & Com p. Thomas \'\1 iI on ". Com p, teem com pl'ado
á rozão de 75%, como acima dito, no acto de deI ositar nas uas
mãos os certificndos do dito empl'estimo por via de segurança
em somma dobrado dos adiantomentos, sel'ão livres no fim de
seis mezes, depois de haveI' tal adiantamento, a vendei' tanlos ditos
certiflcudos quantos forem preci o p8l'a pogar a S0111111a adialltadFl, ou a quantia della que ficai' devida;
6,° Interesse será dado aos ditos Srs. Bazeth Tarqullard, Crawford & Comp. Fletcher, Alexander ,,' Comp. Thomas \"iI on ".
Comp. sobre todos o adiantamentos, excepto os pagamentos do
emprestimo, que elles fizerem em virtude do artigo antecedente,
ou dequalquer outro á razão de 5% ao anno, e todos os aldos que
estiverem Das mãos delles, por conta do dito F lisbert() CaldeirEI
Brant, e o cavalheiro Manoel Rodrigues Gameir'o Pessoa, em
virtude deste ajust ser/l0 empregados em taes segUl'an o ,C{uaes
o dito general Felisberto Caldeira Brant, e Manoel Rodrigues
Gameieo Pessoa, approvarem porém no caso de os plenipontenciarios não quererem o dito emprego dos saldos, não e poderá
exigir das ditas casas um interesse sobre eIles ;
7.° Que se concederá e pngDrá lima commissão de 4 % sobre
a somma do dinheiro posto ao credito do dito general Feli berto
Caldeira Brant, e o cavalleiro Manoel Rodrigues Gameiro Pe oa
para, e a respeito do producto do dito emprestimo em plena
com pensação do trabalho, e despPZf1s feiLas, ou por fazer pelas
portes no manejo, e negociação delle, a tal commi são incluirá
todos os gastos na pl'eparaçáo de escripturas, cerLiflcodos,
ceclulas, recibos, despezas de letrados, cor'l'etor s, escrivues, e
outras materias: e convem-se que uma parte do p1'Oducto liquido
ela dita commissão, deduzindo todas a despezo·, 8er'á paga ao
dito general Felisberto Cnlrleira Brant, seus testamenteiros,
administradores, e procuradores, e outra quarta parte ao dÍLo cavalleir·o Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa, seus lestnmentciros,
tldministradOl'es e procllradores, que são expressamente autorizados por suas instrucções de S. M. Imperial a participarem da
dita commissão, e AS dua~ partes re tantes ao ditos Srs. Bazeth,
Tarquhard, Crawford & Comp. Fletcher, Alexander & Comp.
Thomas Wilson & Comp.
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8.0 Outrosim, tendo-se determinado que haverá um fundo de
amortisoçüo de, ao menos, de 1% conl o. interesse dejuro composto para sei' applicado á reducção da dita divida, e que o interesse que houvel' vencido a re peito de escripturas remida peJo
fundo daamorlisação continuaráa ser pago para o fim de augmel1tal' os ditos fundo segundo os regulamentos canUdos na dita
escriptul'a.
.
Outrosim, tem-se ajustado que os ditos Srs. Bazelh, Tarquhard
Crawfoed & Comp.} Fletcher, Alexander & Comp. Thomas ·Wilson
& Comp ..c0nduzirão as operações do dito fundo de amortisação,
e tambem pagarão o dividendos do dito empreslimo para os
quaes serviços sel'-lhes-11n paga uma commis ão de 1% sobre
a somma do interesse qu for annualmente pago por conta
do dilo empreslimo e ,er-Ihe -ha paga tambem a corretagem
costumnda de 1/8 sobre todas as compras feita' para o fundo
de amorlisação, porém livre de quae quer outros encargos e
com missões.
9. ° Em consideração das acima mencionadas estipulações o
dilo general Felisberto Coldeira Brant e o cavalleiro Manoel Rodrigues Gameiro Pes oa, nju taram U [lI' da sua influencia com
o governo e ministerio de S. M. Imperial para que os dilo Sl's.
Bazeth Tarquhard,Cra",fol'd & Com p., Fletcher, Alexander c' Comp.,
T!lomns \Vilson & Comp. sejam empregados em comprar os
effeitos, e generos, que se embül carem por conta deS. 1. Imperial e
em fazer as reme a, etc., igualmente por ua conta, e em outros
quaesquer serviços procedido elo d ito em prestimo, certos de que a
influencia das ditas ca as lhes dará os meios de executar as ditas
commissões da maneil'a mais vantajo a a . M. Imperinl, as quaes
compra, embarques, o remes as não ão incluidas nas commissões já mencionadas, mas as ditos cosas poderão receber as
commi sõe co tumado sobre compras, embarques, pagamentos,
on remes a de dinbeil'O, ou para Outl'O quaesquer serviços, que
della . forem requeridos, e para as quae n&o ha, ne te, commis ão
especifica declal'ada, i lo é, de 2 1/. 0/O sobre as compras ou
vendas de qnaesquer mercadoria recebidas, ou embarcadas;
1 % sobre a compl'a aLI venda de 0mo, ou prata em barro.,
excepto aquelle que for l'ecebido cio Brazil, em paga do interesse,
ou para o fundo de amortisaçl1o do presente emprestimo ;
1 % sobre Loda a letra de cambio remettidas para o Brazil,
ou mandada de lá para Londres'
1/. %
obre todos os eguros para o embarque de fazendas
ou mercadol'io .
II. % sobre' todos o seguros para o embarque de ouro,
ou prata em bnrril, ali em e pecie; c para todAS as mais
lrDI~ acções, pam as quae não ha, neste, uma commis ão esp~clfica, os Srs. Bazeth & Comp. receberão tal commi ão qual foi
aJu.sLada entre elles e os repre entante de S. ~l. Imperial que
esLlverem ne ta, durante o tempo de seu poderes legaes.
Pam os fins deste ajuste, e de todas as materias com eUa
connexas, conv iu-se que a ditas firmas dos Srs. Bazeth, Tarqll)lfll'd, Crawford & Comp., Fletcher, Alexander,,· Comp., Thomas
WllsOI! & Comp. comporão e formarão uma só parte, como si todos
os saCias das differentes firmas fossem sacias geraes no negocio.
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CEDULA. - E 100.- Empl'estimo ele E 3.000.000 para o erviço
do Imperio elo Bl'aJ:il.
A todos a quem este for presente.
Porquanto D. Pedro por graça de Deus e unanime acclamação
de seu povo, Imperador Constitucionnl e Defen 01' PeJ'petuo do
.Brazil, etc., etc., eLe., com o pal'ecer do seu con e]ho de e tado, tem
resolvido fazeI' um empresLimo, na Europa, de E 3.UOO.000 pOf'a o
serviço de seu Imperio, e tendo hüvido por bem nomear a nós
FelLberLo Caldeira Bmnt do con elho de S. M. Impel'ial, marechal
do exercito nacional e imperial etc., etc., etc. e fi Manoel H.odriglle~
Gameiro Pessoa, do con elho de S. M. Imperial, te., te. seus
plenipotenciarios para e se fim pI'omettendo de cumpl'ir, e preencher inviolavelmente tudo quanto nós o dito' elisberlo Caldeir'u
Brant, e Manoel Rodrigues Gameiro Pes 08 tmLarrnos, ou e tiplllarmos em seu nome; e tendo em virtude dos poderes e autoridade,
de que somos revestidos, entrado em negociação para fazer um
empre timo da diLa sommo de E 3.000.000 parn o serviço, e em
nome de S. M. Imperial: saibam portanlo todos,que em virtude dos
plenos poderes, de que somos revestidos por,. f. Imperinl
para o fim acima mencionado, nós Felisberlo Caldeiru Brant e
Manoel Rodrigues Gameiro Pes oa, por este presente, e em nome
de S. M. Imperial, entramos nesta escriptura geral empenhando
para o exacto, e pleno cumprimento dellD, a sagrada palavra de
S. M. Imperial:
1.0 Certificados ao portadol', vencendo inLeres es á razão de
5 0/0, serão emiLLidos á monta adequada pam completar a dita
somma de E 3.000.000, o qual dinh6iro será po to ú eli posição de
. M. Imperial na fórma, e maneira ajustada .
Uma cedula dos ditos cerWlcados será annexa a e te presente,
e promeLlemos, que o interesse deste empre timo, começando
do iode abril proximo passado será pago todos os seis mezes em
Londres ao portador dos ditos certificados, á mzão acima mencionada, a saber 21/2 % no principio de ouLubro pl'Oximo futnro,
e 2 1/2 % no primeiro do seguinte abril, e asc::im continuará a.
ser pago cada 1 0 de outubro, e1° deabril ele cada anno succcssivo)
2. 0 De mais prometLemos, que um fundo de amol'tisação de
ao menos, 1 0/0 sobre a somma destes certificados com
interesse que se acummular, será annualmenLe applicad ao c::eu
resgate principiando desde, e depois do iode janeiro ele j 25;
o dito resgate será por compra quando os certificados estiverem
ao par, e abaixo delle; e quando acima do par se deLel'l1l inará por
sortes, que se hão de tirar em Londres no 10 cI abril de cada
anno, e o resultado será immediatamente publicado na Gazeta
de Lond7'es os numeras assim l.irados serão pogos ao pAr com
o interesse vencido no 10 de ouLubl'O seguinLe; os cCl'tificEldos
. resgatados serão cancellados, e deposiLados no Banco ele InglaLerra
na presença de um túbellião) na dos agentes do empl'estimo,
e na do enviado em Londre de S. Mo Imperial ou no de alguma
pessoa devidamente autorisada por S. M. Imperial ou pelo
enviado; o numero e a somma do cerLificados re gatados serão
publicados uma vez por a\1no na Gazeta de Londres. O inLeresse
resgatado por sorte, ou por compre, será applicado ao fundo de
amortisação, quando o certificados estiverem a ima do par; a
lO
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somma annualmente empregada no fundo de amortisação não
excederá 1 % ela sua monta com o interesse sobre aqueIles que
tivel'em sido resgatados; si alguma parte do emprestimo ficar para
resgatar no fim de 30 anno ,ella erú enli10 paga ao par.
3. 0 endo esta divida conLrahida com a olltoridaele ele S. M.
Imperial, e para o sel'viço de seu povo, os J'ecursos d.o seu impel'io
são opplicayei no seúpngal1lenlo, porém em ordem deasseglll'ar
o maiol' pontuolidüde 110 ex L1ÇÜO dos Sllél promessas feitos;
ne te . M. Impel'ial, e~peciülmcnte empenha [lo rendos procedidos das uas Alranelegas, e mandará ao adminisLl'ndor desse
ramo ela rendo publico em o Rio de Joneiro, que c tobeleça um
fllndo pa!'ticulal' dos dinllcil'Os olli recebidos como tombem dos
dos outros eus pOI'lo de mar, e nüo pel'm iUiL'á, que.·e foça ouLra
qualquer npplicüç'i1o do dito dil'eitos pOJ'U os fins gernes do eu
governo,oté que uma ümmn eja rel11ettida, udeC]uada flO pagamento do inler 8se sobl'o ost
mDI'estimo, e o resgate do cap!tal, conforme n condiçõe~ ela pre ênLe escriptuf'O gero!. Sendo
aJu lado que cxi lir{t .·empre em Londres ás or'dens dos agentes
do empresLimo I1ma pro\'hOio pam o il1lere~ e ele seis mezes,
e pora a metade do sr ml11o, que se deve annualmente applicar
00 fundo de /.1m llbac50.
/1-. o
() o dito Fel1 bcrlo Caldeirn BrFiDt, e Monoel Rodrigues
Gomeil'o Pc;:; 00, "m nome o por conla de . M. Imperial, por ~ te
nos cmpenllnl11o.' que o pOg'nmento do interes 'e d te cmpl'estlmo
e o I'esgnl elelle el'ao effecLuado. lonto em tempo de gLlerro,
como de paz, que!' 0- pOl'ladol'e cle certificados p ,,1'Len<:am a uma
nl1(;õo tll11 ign ou inim iga J que i um esLnJl1o'ei!'o for portador de
lol ceelificndo, e i <"!le mOI'rel' aú-inte toto o me 1110 pa orá aos
S'IIS I' pre ntunle nft ordem do successüo e. tahelecida pelas
lei _ d~ paiz cio qual era ubdito, e que toes cel'tificodos são, e
seruo livres ele seque. tl'O, tanto do reclamacõe do todo, como
da cios individuas.
•
O presente in tl'umento, ou e8cl'ipLul'a gel'al, com os ol'Íginaes
pleno. podel'es de S. !II. o Imp radar do Bi'azil serão d pitados
no Banco de Ingloterl'll, em no sa presença, no pee. ença dos
agentes do empreslimo, e n1 de 11m tobellião, pOI'a aIli ficarem,
até CJLI. todo o mpre timo tiver sido I'esgatndo, e então a dita
e crlplul'Q geral sel'á cancelloda, e entregu , Em fé e te temunho
do qu~, n's o dito Feli berLo Cnldeirn Bl'ant e i\lnnoel Rodl'igues
~amel.ro Pvssoa t m
em virLude do pod re-, de que somo.
leve tido por . l\I 1mp riol os io'nndo o no o nomes respecliv03, e afllxado o~ sello 'das ~lr:i 'as nrmas, em Londees
aos 7 d, set mi 1'0 de 1~24.- Felisúel'to Caldeira f1J'etnt (L. .).Manoe! Rodrigues Gameiro fJes 'oa (L. .),
Asslgnodo, selltldo e entl'e.~ue nn I resençn de John IVambeok.
-John H, .>jJpnde{j, lobelliuo.
CEDULAS DO::; CERTfFICADOS 'IENCIONAD S NA P. CRIPT RA
A. N. i
N. t
C. . i

B.
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Outros certificados, de J3 100 cada um, serão emittidos para
que com as acima J3 3.200.000 produzam a sornma de J3 3.000.000.
Os certificados desta segunda somma não serão emittidos até
que ell.es estiverem annexos á presente cedula.
Asslgnado pelos plenipotenciarios e os tres casas na pre ença
de J. W. Tresbfreld, J. VV. Tresbfreld Junior, Ne" Bank Building,
Londres.
Este contracto foi approvado por Decreto de 30 de dezembro
de 1824.
O estado financeiro do paiz continuava nas mesmas condições;
a divida passiva montava o '11.860:027"; e, por um officio do
Visconde da Laguna de 27 de setembro, se conhece que os rendimentos da Provincia Cisplatina foram orçados em 427:200" por
anno e por isso se lhe devia remetteJ' a quantia de 245:261. 676 para
as despezas do exercito e mais repartições, que foram orçadas
em 672:461$676.
Segundo o que consta da escripturação dD receita e despezo, se
acha que foràm:

BALANÇO DE 1824
A receita or,iinaria e ex~raordinaria.
A despeza. . . . . . .

9.618:197$318
9.61 :H17$318

Assim di tribuida:
292:075t'037
5.894:695?ilO
L. 7: 5J8 '279
1.543:918$292

Casa imperial e real. •
Tbesouro. . . . •
Reparlição da guerra .
Repartição da marinha.

A receita tem o seguinte procedencia:
DireiLos de il11por~ação.
lO
de expol'tação.
Despacho maritimo.
Interior . . . . .
EXlraordinaria. . .

2.380:235-875
540:94 $270
18:506 000
2.847:632,)386
3.830:87 '71H

Comprehendem-se, como receita extraordinaria e assim escripturada, as somma. de 2.3.32:744. 40, producto do empl'e timo
controhido em Londl'es, e a d 1.181:489 ,342, supprimento feito
pelo Banco qUDndo estas verbos deviam figurar como recursos,
sendo assim consideradas as que se seguem:
Caixa do empre timo.
Sequestros.. . . .
Subscripção da marinha
DOl15 gratuitos. . .

. . . .
. . . .
e guerra.
. • . .

439:778'000
165.677.'998
72:{26470
14:838$777
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Quaes os motivos por que Bazeth, TOl'quhard, Crawford e seus
companheiros deixaram de tomar as duas terças partes restantes
do emprestimo de J!, 3.00 .0 O, como lhes era permittido no
contracto que fizeram, não se acham especificados, sendo certo
que, a 'J2 de janeiro de 1825, se fez ú seguinte contracto:
Contracto feito aos 12 dias de ja'neiro ele 1 25 entre Felisberlo Caldeil'a Brant membl'O do con elho de S. 1'1'1. Imperial e
marechal de cnmpo do exercito nacionnl e imperial, etc. o (,8valleiro lanoel Rodrigues Gomeiro Pessoa, membro do con elho
do imperio do Brazil, plenipotenciario devidamente autorisados por S. 1. Imperial o Sr. D. Pedro I, Imperador ConstiLucionol e Perpetu Defcn,or do Brazil, afim de contrahirem
um emprestimo pal'110 erviço do Imperio do BI'[Izil, e othan
~Iayer Rothschild, negociante da cidade de Londres, pela outra
parte.
Porquanto D. Pedro I, pOI' graça de Deus e unanime acclamoção de seu povo, Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do BI'azil) etc. , etc., etc. com o parecer do seu con elho
de e tado resolveu contrahir elo Europa um emprestimo de
E 3.000.000 para o erviço do impel'io, e hou\ e por bem nomeor e de i"'nar o marechal Felisberto Caldeira Brnnt) e o cavalIciro Manoel Rodrigue Gameiro Pe, 'oa, eu plenipotenciarios
para Dquelle fim, promettendo gUDrdor inviolavelmente, cumprir
e executar tudo aquillo que elle~ promettes~8m, ou estipulassem
em seu favor na negociação, ou contl'oclo do dit empre timo
e o mencionado mareclH.l! Feli berto Cnldeira Brant, e o CD valleil'o
fanoel Rodl'igue Gómeiro Pe soa, em virtude do poderes e
autoridade [\ elle conferidas para e se fim, o signorom, e executaram uma obrigação g rol a favoI' ele S. M. o Imperador do
Brazi! pelH impol'L'1L1Cia de E 3,Ou .000, lima cópiü da qual
está incerta nf:} cedula juntn, a qual roi ue\'idamente depo itada no
Banco de Inglatena, e certifjcado e pecine, e prepamram paro
se executarem como se requeil'a na reparti ão e di tribuiç<1o do
dito emprestimo, em omm'l de E 1.000) E 500, E 200, e E 100,
com9 abaixo erá convencionado, e por tanto E 1.000 000, parte
do dIto emprestimo foi, tomado em, ou pouco mais ou menos, no
mez de ago to ultimo pelos Srs. Baz th, Torquh:1I'd, Crawrol"u &
Co~p., os ,1':3. Fletcher, Alexander c' Comp, e os rs, Thomnz
Wilson & Comp., todo negoci Inte ela CIdade ele Londre ,á razão
de E 100, de capItal para cada E 75, e cerliflcados especiae e lhe
passarão pelo montante de E 1.3;~3.000 ele cnpitl:Jl; e são presentemente agentes pat'a o pao'amento dos dividendos da ditos
E 1. 333.HOO de capital; e pOI'quanto o dito Natl1an M')yer Rotscl1i!d
ter~1 contraclodo e aj u todo com o dito marecha 1 Felisberto CaldeIra Brant, e o cavalleiro Manoel Rodriglles Gameiro Pe soa,
tomar as restantes E 2.000.000 do referido em prestimo nos termo.

108

HISTORIA FINANCEIRA

e condições aqui mencionados, e ora é por este convencionado, por
e entre as partes aqui juntas do modo seguinte, convém a saber;
1.0 Que o dito Nathan Mayel' Rotschild immediatamente tomará sobre si o mencionado empl'estimo de E 2.000.000, Ú
raz&o de E 100 de fundo pOI' cada E, 5 moedo, fazendo ao
todo a somma de JJ 2.352 ... 0 de Fundo, e deverá e guardmú
o seu producto, como e quando o mesmo FOI' pagavel, recebivel na
conformidade elo art. 20 deste contl'acto, por conta, disposiçüo e
ordem do dito marechal Felisberto Caldeira Brant) e o cavalleiro
Manoel Rodrigues Gomeiro Pessoa, como agenle plenipotencíario
de sua dita S. M. Impel'ial, como acima e disse.
2. o Que o obredito r atlwn Mayer Rot t;hilcl pogarú as dilas
f, 2.000.000; em '12 prestações mensaes, iguaes de E '166.66013-11., cada uma; a pl'imeira deltas sel'lÍ devida aos 15 dias
de jvneim corrente, c cada uma das 12 presLações restantes
se pagnrá no dia 15 de cada mez seguinte, até queas12 prestações
inteiramente se paguem e satisfaçam, sujeitas n&o obstante n deducç50 de 4 % abaixo mencionada.
3. o Convieram as partes contl'ahentes deste: que os dividendos
das ditos f, 2.352.9..U de fundo começariam) e seriam cnlculados, desde o primeiro dia de outubl'O ultimo, e enlão coupons, Oll
dividendos pI'ovisorios ( pal'a serem pagos pelo governo do Brazil
no escriptor'io do dilo NaLhan 1ayer RoL child, de Londres) junlar-se-hão aos certificadoR pma se publicorem em seguimento
deste contl'acto) e conveiu-~e tombem, que o elito Nathan 1ayer
Rotschild pudesse assignar' taes coupons em nome elos pleniplJtenciarios pOI' conta do governo do Brazil,
4. o Porquanl.o foi estipulado no controcto geral, que um fundo
de amorLisação de 1 n/o pelo menos sobre a importancia dos
certificados emiLtidos, como nelle se menciona, com intere se occummulado annualmente, se aplicoriam á amortização;
principiando desde, e depois 'do iode janeiro de 1825; e foi
tambem esLipu lado, que o interesse que aecrescer devido a respeito dos certificados amortisados, seria adicionodo ao Fundo de
amol'ti ação, om por este se assenta em CJue dito Nathan Mayer
Rotschild pagará os dividendos dos ditas f, 2.352.900 de fundo
em seu escriptorio em Londres, com a recepção de Laes dividendos, que elle dito athan "layer Rotschild fizel' do dito governo
do Brazil, e o mesmoNothan l'vlayel' Rotschild fMá tae compras
como se precisDl' por conta do seu fundo de amortiso ão, logo
que o dito athan Muyer Rotschild for Fornecido pelo governo do
Brazil dos fundos neces é.lI'io poro fazer taes comprüs, ficando
entendido, que dos dividendos semestraes em abril, e outubro
segiunte, poderão ser retidos pelo dito aLhan Mayer Rotschild,
de quae. quel' fundos em suas 11180S ou que provierem de dividas
delle p"r conta das elitas pre taç5es, e no caso que o dilo Athan
Moyel' RoLscilild venha lal'gOl' o seu inl,eresse em c[l.lOlqllet' dos
ditos certificado elle terá a libel'dade de tomar loes termos,
como bem imaginar e ojusLar com os compradores delles, com
condiçã, porém, que o governo do Brazil, não e tará ligado a
pagar sommo alguma pDm dividendo ul'm dos do somma de
f, 2.352.900 de fundo aCÍmfl mencionadas, e que da ultima
das ditos prestações rl1ensaes, o dito Na~han Mayer Rotschild
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oderá deduzir 1 %

tirado das I'eferidas

E,

2.352.('00 ele fundo ti

~onta do fundo da amortização, pagando-lhe ou cedendo-lhe

dita Sua Iagestade pelo sel'viço, que llella pre lEll' o dito Nathan Iaycr Rotschi'd n commissüo de .1 %
da mossa dos
dividendos que annualmenle ac I'escel' deVida e pogavel em respeito ao m~smo fu~do, qlle~' o dilo ~Uliln t\110~er RoLschild seja,
ou não seja proprlo pos Uldor dos ditos cCI'Llllcacl
ou de qualquer pal'le delles no tempos em que toes dividend s se tornarem
devidos respecLivnmente, e enlüo el'á lambem permiLtida a LI ual
corretagem de 1/ % de todas [IS compras, que forem feitns pelo
diLo Natllan Ma'J'el' Bot 'child, para o dilo fundo de amortisação
como acima se menciono, mL s nCto de outros encargos ou COI11lTlissõe~ quaesqller 1'e pecLivnnlenLe ao pagamenlo de toes àividendo , ou compra, por conta de laes fundo. de amortisação
como acimü se di~se,
5. 0 Que será concedido e pago pela dilaS. ::-"1. Imperial ao
dito I athan :Ylayel' Rolschild, e é por e te expressamente autol'isado a deduzir da - dilas '12 I re loções men aes, logo que ellas
se lornarem progressiramente de\ id[ls, uma commissão de 4 %
sobre a importancia Jo dinheil'O, qu onleccdenLemenle se deixou
em Slla guardo, por contn, dispo iÇiío e 01 dem c! dilo mOI'echal
FelisberLo Caldeira Brant e do covülleil'o nIfll10el Rodl igues Gamciro Pessoa, emquanto agentes e plenipotcn:::iurio ,c.omo acima
se refere, por, e em re!'õpeito [lO ]1roducLo lo diLo emprestimo de
f, 2.000.0JU, da quolulLima commis ão uma quarto porte liquida
de Lodas a deducções, ~e pogurã 00 dilo Felisbel'to Caldeim
Brant, uma outl'tl parte liqllida de toda os deducções e pagará
ao cavalleiro rvlonoel Rodrigue Gamciro Pessoa (sendo o dito
morechal Felisberto Caldeira Bl'ant c o cavolleil'o Manoel Rodrigues Gameiro Pes 00 expressamente OlltOI'i ados pela dita
S. 1. Imperial, a receber tal cOl1lmi suo) e os restantes duas
quartos portes pel'LencerCto ao dilo Nalhan l\Iflyel' Rotschild,
e serão recebida e arr codada por elle em pleno compen ação
do trabalho e de pezas feita e por fazer por Jathan Iayer
Rot child no manejo c negociaçtio do dito emprestimo de
f, 2,,000,000 e todo
o encOl'gos do prepnru do::> certificados,
escrlptos, recibo, lei, dilil:;encios, cor'l'etagem, e cripturarios, salarias, e outros objecto, excepLo quanto ao pagAmento
dos dividendos dos diLos E, 2.352,Ç)OO de fundo, e applícação
d.o fundo de omorLi-ação, a re peHo do qual, commissões distUlctas de 1 % c 1/~ % se concederüo ao dito Nathan ifayer
Rolschild, como acima se mencionou e controclou.
6. 0 ~oi demais contl'actado por, e enlre os partes aqui juntos,
que o diLo Jothan Moyel' Rot child pagará adiantado ao dito marechal, FelisberLo Coldeil'o Brant e ao cavolleiro Manoel Rodrigues
Gamell'o Pessoa para o sel'viço ela diLo • M. Imperial qualquer
sornm8, ou somma que lhe possam requerer, não excedendo
u sommn de E, 300.00 por conta das presLAções que forem
devendo relativas ao dito empl'estimo, e naqueUe caso se concede~á 00 mesmo Nathan Mayer Rotschild a respeito de taes
por anno, pelo tempo ou
adlOntamentos ou interesses de 3 %
tempos respec~ivos aos taes avanços até que a somma deste
esteJa em devlda fónna creditada na conta do dito marechal
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Felisberto Caldeira Brant, e do cavalIeiro Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa, em seguimento do art. 20 deste contracto.
7. o Foi demais estipulado por, e entre as pnrLes aqui juntas)
que o dilo Natham Mayer Rotschild pagar'á, e dará ao dito marechal Felisberto Caldeira Brant, e DO cavaIleir'o Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa, em quanto agentes e plenipotenciarios como
acima se declaro, interesse conforme o preço de E 3 por E 100 por
anno sobre todas as som mas para serem levadas ao credilo
deltes, e sobee todos os balanços que possam ficar de tempos em
tempos em sUÇs mãos, respectivamente á dito somma E 2.000.000
ou por conta do govemo do Brazil; porém tal interesse deve
unicamente principio r computado a respeito dos ditas prestações aos differentes tempos, quando mesmo respectivamente
se tornar devido e pagavel pelo dite; Nathan Mayer Rotschild,
como se estipulou no segundo arl.igo deste cOI).tracLo.
8, o E o dito marechal Felisbeeto Caldeirn Brant e o cavalleiro
ManoelRoclrigues Gameiro Pessoa emquanto agentes e plenipotenciarios na fôrma dito, por este juntamente, e cada um de per si
convem com o dito Nathan Mayer Rotschild, que dita ·S. M.
Imperial, ou :...eus successoees quererão de quondo em qunndo,
depois de todas as ditas prestoções serem pagas devidamente,
ou contadas pelo dito Nathan Mayer Hotschild, remetter ao dito
Nathan Mayer Rotschild os dividendos que accrescerem devidos
'0
respeito das ditas E 2.352.40U de fundos, de modo que
taes dividendos possam ficar nas mãos do dito NaLhan Mayer
Rotschild pelo menos seis mezes previamente aos respectivos
tempos, em que taes dividendos ficaram devidos, e ao seu
intel'esse, ao pl'emio de E 3 por E iDO dará o dito Nathon Mayer
Rotschild ao mesmo Felisberto Caldeira Brant, eu Manoel Rodrigues Gameiro Pessoo, por conta do govel'l1o do Brazil, dos
tempos em que taes dinheiros vieram ás mãos do dito
athan
lVIayer Rotschild, até a épocn em que os dividendos a repeiLo dos
quaes o mesmo foÍ' limit.ado a tornar devidos e pagaveis; e de
mais n mais, que elIes farão executar e cumprir ou concorrerão
para que se execute, e cumpra todos quantos actos e acções forem
assim requeridos e necessarios para melhor, mais perfeita e
absolutn ratificaçEio e confirmação do dito emprestimo de
E 2.000.000 a~sim contractado com o dito Nathan Mayer Rotschild
na fórma acima; bem assim, que os ditos marechal Felisberto Caldeira Brant e o cavalleiro Manoel Rodrigues Gameil'O Pessoa emquanto agentes e plenipotenciélfios na fórma referida, deverão
assignar, executar os certificados assim referidos e todas e Lontas
outras seguranças, quantas o dito Nathan Mayer Rotschild julgar
conveniente publicar, no designio de conduzira dito emprestíi:no de
E 2.000.0JO ao seu completo el'feito. Em plena fé do que, os
dilas prlrtes por' este presentes puzeeam neste as suas mãos .•.
o dia e anno em cima pJ'Ímeiramente escripto. No caso em que
diamantes Oll productos se "emel.tam paro pagamento dos dividendos em vez ele moeda, o dito Natl1an Mayer Rotschild perceberá a com missão do costume sobre u venda de taes diomontes
ou productos.- Felisberto Calcleá'a Em,nt. - Manoel Gameiro
Pessoa.- Nathan Rotschilcl.
Está conforme.- EraM. - Gameil'o.
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Cedula

A todos a quem esta for presente. Porquanto. D. Pedro I por
graça de Deus e unanime acclamação de seu povo, im pera dor
Constitucional, Perpetuo Defensor do Brazil, etc, etc, elc, com o
pal'ecer de seu conselho de estado resolveu tomar E, 3.OJO.000
por um emprestimo na Europa para o serviço do seu imperio,
e houve por bem nomem', e de ignar a nós Felisberto Caldeira Brant, membro do seu conselho, marechal de campo do
exercito nacional e imperial, etc., etc., e Manoel Rodrigues Gamelro Pessoa, membro do seu conselho, etc., etc., e seus plenipotenciarios para aquelle fim, I romettendo inviolavelmente guardar, preencher, e cumprir o que nós o ditos Felisberto Caldeira
Brant e Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa promettermos, ou estipularmos em seu favor, e pOI'quanto em eguimento dos poderes, e autoridades em nós inve. tidos, temos entrado em uma negociação para contrahir, por emprestimo as ditas E, 3.000.000
para o serviço, e proveito de S. M. Imperial, saibam pOI' consequencia todos, que debaixo do plenos poderes em nós investidos por . M. Imperial, e no de ignio antes mencionado, nós
Felisbel'to Caldeira Brant e i tanoel Rodrigues Gameiro Pe oa
entramo pelas presente ,em nome de Sua Magestade, ne le con·
tracto geral, empenhando, por estricto e devido cumprimento
delle, sua imperinl e sagrada palavra.
I

Certificados ao portador o intere se ou premio de b
por
anno serão emitlido , por tanta importancia, C(uaota for adequada para levanlar a dita somma ele E, 3.000.000. a quol importancia será posta á di posição de . M. Imperial na rúrma e maneira convinda sobre uma cedula de taes certificado~, paro se an·
nexar á pre ente, e promettemo , que o interes e sobre e te
emprestimo, principiando desele o 1° de abril ultimo, será pago
aos semestres em Londres aos portadores de taes cel'tifieados, ao
premio mencionado' a suber 2 '1/2 % em1° de outubro proximo,
e 2 i/r. % em 1° ele abril seguinte, e assim em cada 1° de outubro,
e 10 de abril de cuda anno subsequente.
%

II

Prome\;temos olém disto, que um fundo de amortisaç&o, pelo
me!1'O.s ele 1 i/2 °(0 sobre o montunte dos certitlcados, que se
emlttlrem com lOteresse accumulado,
applicará annualm~nte á sua amortisação, começando de de e depoi do 1° de ja~
nelr.o de 1825; tal amortisação se fará por compra, quando os
c~rtlficndos estiverem no par ou abaixo do par; qllando su perlOres ao par, sel'ão determinados por partes, para se tirarem em
L~mdres em iOde abril de cada anno, e o resultado se fará immedta~ame!1le a saber por avisos na Ga~etCt ele Londre nos numeros
assIm tirados pnru $e pagarem ao par com o devjdo intere se
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delles no 10 de outubl'O seguinte; os certificados resgatado,' sel'lia
cancellados, e deposiLados no Banco de InglaLerra na presença
de um notario publico cios agentes do em prestimo, e do enviado
em Londres de S. M. o Irnpel'adol', ou de alguma pessoa devidamente autorisoda por Sua Magestocle ou pelo eoviodo, os numeros,
importaocias dos cel'lificado amol'tisados se publical'ào uma vez
por- anno na Gazeta ele Loncll'es, e o interesse delles, quel' seja
amorti ado pOl' orLes, quer pOI' comprCl, se annexOl'á no fundo de
amortisação, quandoos certificados excederem ao pai'. A somma
annualmente empregada no fundo ele mnorti aç50 não excederá
al% sobre a sua importancia com interes e 50bl'e aquelles, que
houverem sido amortisado ; si qualquer parte do empl'esLimo,
não ficar amortisada á expiro\ão dos "0 Dl1nO , o mesmo enlão
se pagará ao ])ar,
III

Este debito s~~ndo conlrahido debl ixo da ê.luLorisação de S, M,
Imperial e para o serviço de seu povo, lodos os recursos do seu
imperio se applicarão para sua solvabilidade; sómenle em ordem
a assegul'or a ultima pontualidade em o cumprimento das PI'Omes as pOl'este feitas; Sua 10ge tade especialmente hypolhecal'á
as rendas pl'Ovenienles de suos olrandegas e instruil'á o admini trador deste ramo dAS suas rendas no Rio de Janeil'O para tompletar um fundo pai ticular de suas alfandegas lá, e dacruellas elos
seus outl'OS portos mnt'ilimo , e não pormiltil'á, que delles se faça
appropriação alguma pum os applicações gel'aes do seu governo
até que uma somma adequada se l'emetta para o pagamento do
interesse sobre o el11pl'estimo, e omortisação do copitol em conformidade das condições do pmsente contl'a ,to geral; sendo o sentado, q!le sempI'e haverá em Londl'es l:Í dispo içuo dos agenles do
empresLimo, receita para o interes e de seis mezes, e para uma
ametade da sommo qlle annualmente se eleve applicar ao fundo
de amol'tisação.

IV
Nós os ditos Felisberto Cnldeil'u Bl'[l11t e .\Iaooel lodrigues
Gameirn Pessoa, em nome de S. M Imperial, pore te pI'omeLtemos,
que o paga mento do inlel'e-se deste em presUmo, e sua omol'Lisação
se effecLuará em tem po ele guel'l'il, assim como em tem po de poz
sem disLincção algumn, ql1er os compmdol'es dos certificados pertençam a uma noção omiga ou inimigo.
Que i um eslrongeÍl'o ror po suidor de quolql1el' cel'lificodo
elesles, e mOl'l'er ab-intestato, o mesmo cel'Liticodo passo rá aos
sellS repL'esentantes TIO ordem da succes ão eslabelecida pelas
leis do ]Jaiz do qual elle for subdito, e que taes certificaàos s8l'ão, e
ficarão isentos de sequestro tanto á requisicão do Estado, como
•
dos porticulMes.
O presente instl'umenlo, ou contl'acto geral com os plenos poderes originaes de S. M. o Imperador do Brazil, será depositado
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no Bonco de Inglaterra em nossa presença, na dos agentes do empresUmo, e na de um notaria publico, para alli ficaI', até que o
emprestimo seja tot,nlmente resgatado, e entã o dilo contracto
geral se cancelJe, e entregue. Em fé e testemunho do que nós o
dito Felisberto Caldeil'a Bl'ont, e Manoel Rodl'igues Gameiro Pessoa
ternos, em virtude dos plenos poderes em nós instituidos por
S. M. Imperial, assignado os nossos respectivos nomes, e affixado
os sellos das nossos armas em Londres aos sete dias de setembro
ele 1824. - Felisberto Caldeira Bmnt. (L. S.) -Jl!Jcuwel Rodrigues
Gameú'o Pessoa. (L. S.)
Assignaelo, selJado, e entpegue na pl'esen.a ele John Wambrok
e John w. Speneley, notarios publicos.
CEDULA DOS CERTIFICADOS REFERIDOS A ESTE NO PRECEDENTE
CONTRACTO GERAL
A. N. l a
SO:l.
B. N.! n. loOO .
C. N. j l\ 5.000.
D. I i a 12.000.

500 de
LOOO de

5.000 de
12.000 de

:e 1.000.
:e 500.
;l;
;\.i

200.
100.

:e

500.000

:E
500.000
4\ 1.000.000
:E 1.200.000

3.200.000

Certificados ulteriores, de 100 E cada um, se emittirão para com
3.200.000 de fundo acima produzirem f!, 3.000.000.
Esta ultima emissão não se fará até que se lhe ajunte a presente cedula.
as

f!,

Este contracto foi approvado e ractificado por Decreto de 28
ele fevereiro de 1825, e o pl'imeiro por Decreto de 30 de dezembro
de 182-1:.
Por Decreto de3'! de maio de 1825 ordenou-se: pt'imo) que se fizesse a cobrança do dizimo dos genel'os de exportação, calculando-se a sua importancia pelos preços correntes na occasião do
seu pagamento para serem exportados; secundo) que os dilos
preços correntes fossem regulados em pau tas semanarias por
corretores, ou pessoas de intelligencia e credito na Praça; tertio,
que por estas mesmas pautas se arrecadasse tambem o direito de
2 % de sahida, sendo revogado o Decreto de 16 de abril de 1821.
Não havendo orçamento regular para a receita e despeza, foi ella
distribuida em todo o imperio da seguinte maneira:
BALANÇO DE 1825
h,eceita ol'dinal'ia e extl'aol'dinaria.
Despeza. . . . • . . . . .

Defioit.

."

H. F,

••••.

8

4.749:090$608
8.357:65Ui93 .
3.608: 561$589

H4

HSTORIA FINANCEIRA
Distribuida a despeza pela

Casa imperial. . • .
Thesouro . . . . •
Extraordinaria . . .
Repartição da guerra .
lO
lO Marinha.

250
2.5142.285
1.815
1. 492

532$992
487;s725
156' 76
320.'000
154$600

A receita teve a seguinte procedencio :
Direitos de importação
»
» exportação
Despacho marítimo .
Interior. . . . .
Extraordinaria. . .

.
.
.
.

2.365: 048$644
574:3275224
18:272$000
1.513:49~999

277:943$]41

o recurso de que se serviu o Thesouro, para satisfazer o deficit,
foi tirado do emprestimo contrahido em Londres, que não deve figurar como receita extraordinaria.
'Entre os diversos decretos do poder executivo alterando os
vencimentos de diversas classes de funccionarios publicas, torna-se
notavel o de 25 de março augmentando o soldo de todo o exercito
e armada, e mandando executar a tabella a elle annexa.
Como cumprimento ao tratado de 29 de agosto de 1825, celebrou-se a seguinte convenção:
Em nome da Santíssima e Indivisivel Trindade, havendo se
estabelecido no art. 9 do tratado de paz e alliançl:l firmado nesta
daLa entre o Brazil e Portugal, que as reclamações publicas de
um e outro governo seriam reciprocamente recebidas e discutidas,
ou com a restituição dos objectos reclamados, ou com uma indemnisação equivalente, convindo-se em que para o ajuste deUas
ambas as altas partes contratantes fariam uma convenção directa
.e especial; e considerando-se depois ser o melhor meio de terminar esta questão o fixar-se e ajustar-se desde logo em uma
quantia certa, ficando extincto todo o direito para as reciprocas e
ulteriores reclamações de ambos os governos: os abaixo assi·
gnados, Illm. e Exm. Luiz de Carvalho e Mello, conselheiro de
estado, dignatario da imperial ordem do cruzeiro, commendador
das ordens de Christo e Conceição, ministro e secretario de es·
tado dos negocias estrangeiros, o Illm. e Exm. Barão de Santo
Amaro, grande do imperio, do conselho de estado, gentilhomen da imperial camara, dignatario da imperial ordem do
cruzeiro e commendador das ordens de Christo e da Torre Espada, c o Illm. e Exm. Francisco VilLela Barbosa, do conS9lho de
estado grã-cruz da imperial ordem do cruzeiro, cavalleiro da
ordem de Christo, coronel do imperial corpo de engenheiros,
ministro e secretario de estado dos negocios da marinha e inspector geral da marinha, e o Exm. cavalleiro Sir Carlos Stuart, con'
selheiro privado de S. M. Brítanica, grã-crllz das ordens de torre
e espada, plenipotenciario de S. M. o Imperador do Brazil e.de
S. M. Fidelissima EI-Rei de Portugal e Algarves, debaixo da

DO' BRAZIL

115

mediação de S. M. Bri tanica, convieram, em virtude dos seus
plenos poderes respectivos, em os seguintes artigos:
Art. 1.0 Sua Magestade Imperial convém, á vista das reclamacões apl'esentadas de governo a governo, dar ao de Portugal a
sonlma de E 2.000.000, tkando com e ta somma extinctas de
ambas as partes t.odas e quaesquer outras reclamações, assim
como todo o direito a indemnisação desta natureza.
ArL 2. 0 Para o pagamento desta quantia toma S. M. Imperial sobre o Tl1esoUf'ü do Brazil o emprestimo que Portugal tem
contrallido em Londres no mez de outubro de 1823, pagando o
restante para prefazer os sobreditos 2.000.000 sterlinos, no
pt'azo de um anno a quarteis, depois da ratificação e publicação
da presente convenção.
Art. 3. o Ficam exceptuadas da regra estabelecida no primeiro
artigo desta convenção as reclamações reciprocas sobre transportes de tropas, e despezas feitas com as mesmas tropas.
. Para a liquidação destas reclamações haverá uma commissão
mixta formada e regulada pela mesma maneira que se acha estabelecida no art. 80 do tratado de que acima se faz menção.
Art. 4. 0 A pre ente convenção será ratificada, e a mutua
troca das ratificações se fará na cidade de Lisboa dentro do espaço
de cinco mezes, ou mais breve, si for possiveI.
Em testemunho do que nós abaixo assignados, plenipotenciarios de S. M. EI-Rei de Portugül e Algarves e de S. M. o Imperador do BraziJ, em virtude dos nossos respectivos plenos
poderes, assignamos a presente convenção, e lhe fazemos pôr
os sellos das nossas armas. Feita na cidade do Rio de Janeiro em
2, de agosto de 1825.- Lui:J José de Ca1'Dalho e Nlello. - Barão
de Santo I1m,aro. - Francisco l'illela Barbosa. - Cad os Stua1·t.

De uma nota que tenho á vista se verifica que as verbas que
serviram de base para as reclamações, e que deram logar a esta
convenção, foram as seguintes:
Divida antiga fiuctuante . . . . . . • . . • • • . .
.
Divida consolidada.. . . . . . . . .
Divida contrabida com o Banco de Lisboa. . . . . . . .
de
sete
naus,
nove
fragatas,
12
corvetas,
16
brigues,
oito
Importancia
escunas, quatro charruas e cinco correios com os devidos abatimentos . . • • . . . . . . . . . . . • . . .
Indemnisação das propriedades particlllttres que deixou llO Bl'azil
S. M. Fidelissima . . . . . .
Indemnisações dotnes e outras. • . . • . . • . . . .

16.400:000$000
9.399:712$553
2.826:250~000

3.334:000 000
2.222:250,000
1..818:960$000

1S~6

Por Decreto de 22 de janeit'o de 1826, furam nomeados os senallores por todos as provincias do imperio, na fórma do § iOdo art. 101
da co~stituição jurada; e no dia 6 de maio abriu-se o parlamento,
reunidas as duas camaras.
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O Visconde de Baependy, na qualidade de ministro e secretario
de estado dos negocias ela fazenda, apresentou um relo torio, ou
untes exposição, do estado da fazenda nacional do imperio até o
fim do ônno de 1825. Nes a exposição deu algumas noticias relatIvas á receita e despeza das provincias nos annos anteriores,
porém, n50 sendo completas, apenas dão idéa do seu estado;
nesse trabalho ainda se occupou do orçamento de 1826, e apresentou
o projecto ele orçamento para 1827, de que a Camal'(l devia tratar.
Sobre este relataria a commissão da camaro. dos deputado
apresentou em 17 ele agosto um parecer cil'cumstanciado elo CJual
fazemos o seguinte extracto:
A commissão para melhor lratm do relataria dividiu-o em
artigos.
Propl'ios nacionaes-Acha diminuto e imperfeito o quadl'o
elo.s propriedades no.cionaes, não só por não compreender as existentes em todas as provincias, como pela' faHa elo valor das propriedades no. maior parte elas que apresento.; e observa que, para
ser .u cam aro. plenamente inteirada, cumpria que se houvessem
informaçi'5es completas e especificadas sobre a quantidode e quali·
dade dos bens da nação em todo o imperio, e do seu valor indi·
vidual, bem assim si estavam relacionados em livros competentes, e sI ulguns se achavam em litigio; além dist.o qUDes
aquelles que deviam alienar-se por ser desnece sal'ia a sua
conservação.
Receita e clesp{J,J[l - A relação das entradas nos diffel'enles cofres dos provincias e a sua despeza, resumidas, como se achavam,
não davam idéa da l'enda geral de todo o imperio pOl' nuo serem
concernentes a um só anno, pois que no mesm0 quadro figuravam
o rendimento e despezD de uma provinda em 1825, em outras
em 1823 e 1824, e até nos annos de 1819 e 1820. Estes balanços em
él)ocas diversas e desencontradas eram antes um amalgDma de
algarismos elo que a demonstl'l1ção de uma receita e despeza. Além
disto entendendo a commisstío que no balanço figuravam parcellas
que não podiam ou não devium ser consideradas como receita
ordinnria, reduziu por isso o orçamento ás seguintes proporções:
Pro"incia do Rio de Janeiro
Espirita Santo
Ba11ia • . .
Sergipe. .
Alagoas. .
Pernambuco
l'arahyba .

.

.

4. 000 365~i60
50 439"237
1. 598 i 43$688
25 7fi$2i
iDO 3298955
i . 242 7068958
72 900$9q8
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Rio Grande do . orle
Cear' . • , . .
Piauhy. . . . .
Maranhão. . . .
Pará. . . . .
Santa Catharina •
Rio Grande do uI
Cisplatina. .
'. Paulo • .
Minas Geracs •
Goyaz . , .
Ma tto Gr0550 .
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29:552,908
L: 249;,775
53: G07.:i440
742:808$987
275: 1l0S170
29:203 941
496:4918346
417:742$075
197: 50$480
314:085 ·101
25:5'2.79L
75:9 3$562

Nuo se segue, diz a cOl11missl1o, que, hoja um deficit para a
despezu computada pelo ministro em 12.83~:33L "38, por que
ho verbos extrvordinal'ias que podem ser deduzidas) e entre ellas
o de colonisnção.
Dioida actio{t.- Compulada em 5.36-: 363 543, pertencendo a
differenles epocas a contar de 1817 a 1825 em di"ersas provincios, não se podia ao certo concluir qual o verdadeiro valor de
(llle o Thesouro era credor.
Dioida pas ica.- Computada em 14.900:682 643, tem a sua
origem em differentes epocas igualmente a contar de 1817 a 1825.
A commissão acreditava que havia grandes il'regularidades a
re peito desta dividn, e pOI' isso esperava noções mais coheI'entes,
poro se occupar elo seu estudo; e tratando da divida do Rio de
Janeiro demonstrou que elIa provinha das seguintes verbas:
EmpresLimos e seus juros. •
Generos e etreitos a cl iversos . • .
Pap is correntes para serem pagos.
Bens seqilEslracl s a portugnezes. .
Divida antiga em cedulas. . . .
Ol'denados, pensões, \en~n.s. etc.. e:c.

9. on./.:OL7SG93
2.377:447 142
90:457lJ209
346:53 $OOL
7L:928 628
9./.:376;' 26
12.064:765$589

Entendia a commis ão que o. divida estava contl'ahid[1, e o que
I'eslava ern pagar; pura o que se devia lançar mão do credito,
embora se dissesse que o commercio, a industria, e [1 boa fiscaIisação elas rendas lendiam a aug-mentar o receita, visto que
lambem era certo) que cresceriam com as necessidades e as despezas do Estado. Por isso offerecerla um projecto de lei para
esla operação de credito.
Entl'ando o com missão no desenvolvimento do plano do seu
projecto, descreve a operacão) qué consistia na consolidacão da
divida pOI' meio de titulo~ ao portador com o juro de' 5 %
ao anno e amortisação de 1 % , e para garantIa sujeitava o
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rendimento da Alfandega ao pagamento desse juro; projecto
mui bem pensado e que sem duvida serviu de base á Lei de 15
de novembro ele 1827.
Emprestimo contrahido em, Londres.- Historiando a commissão este emprestimo, que teve logar por dous typos diversos,
diz, que não estava a seu alcance conhecel' si era possivel obtel-o
em condições mais flworaveis, e nem si os negociadores bruzileiros exhauriram todos os esforços neste ossumpto, porém,
julgava notavel neste negocio a com missão ele 2 % dispensaclo
aos negociadores brazileiros, e outorisada por pOl·taria de 5 de janeiro de 1824; e entra em duvida, si o ministro tinha bastante
poder para autorizar este procedimento desfalcando os cofres
publicos em 1.900.000 cruzados, em que importam os interesses
dos dous commíssarios,' lastimando que agentes brazileiros,
grandes fUDccionaríos da nação, por ella remunerados, recebessem uma commissão pelo serviço da nação,que os pagava
e com elle os honrava. E por lhe parecer anti-patrioLico este acto
chamava para elle fi consideração da cama ra.
Entrando na apreciação do emprego desse emprestimo diz:
dos fundos recebidos no Thesouro, que montam a E 1.035.062e
que produziram 4.469:630 789, derom-se em pagamento de capital e juros DO Banco 2.644:6' 3 452, e entraram nas despezas
geraes e corretagem 1.824:967$337. Quem pode deixar de notar
que se peça dinheiro na Europa com grandes sacrificios e não
menos riscos do credito nacional, para se pagarem no Brazil
parte dos jmos que se deviam ao banco, a quem a demora não
era sensível nem onerosa pela compensação, que o Thesouro do
nação lhe faz, cedendo-lhe o dividendo de 500:000 annualmenle,
e porque, de mais, se poderia com e\le haver feito alguma operação de credito ~
Emprestimo e transacção com o Banco. - A com missão tornava responsaveis os ministros da fazenda, desde 1 18 até então,
pelos sacrificios do Thesouro nas transacçues com o Banco;
e observava que, por não ter sido cumprida a Lei de 20 de outubro de 1812, que obrigava á prestação anl1ual de 100:000 paro
no fim de 10 anoos partilhar-se o dividendo de 500:0 O mas só se
haver entrado com 576:000 , dahi resultou que, em vez de ter-se
recebido desde o anno de 1822 o dividendo de 500 acções, só
se percebeu o de 76 Ilcções, pois que o dividendo dos primeiros
500:000$ era para ser partilhado pelos accionistas; tal foi o
J
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condição. A isto acrescia que o estabelecimento funccionava em
um predio nacional, etc., etc.
Orçamento para o anno de 1827. - Este orçamento foi organisado com um deficit de 5.150: 133 1.46, o qual a commissão diz
que podia ser reduzido, porque no orçamento havia excesso
nas despezas legaes, e se achavam despezas illegaes, que não
se deviam realisar. As verbas que convinha glosar eram: a de
210;000 para o corpo diplomatico que ainda não existia; a ille~
gitima despeza de pagamento a creados do Sr. D. João VI que
ficaram no Brazil, na importancia de 20:000 ; a inde, ida
computação de 1.623:26 592 ele elespezas extraordinarias para
a manutenção da guerra com a Republica Argentina, sendo a
maior parte destas despezas levadas á consignação das despezas
de marinha e guerra no seu respectivo orçamento.
Acreditava a commis ão ainda ser necessario: eliminar a
verba de 20:000$ para a colonisação de allemães, por não ser
despeza legal; e abater a de 240:000 na divida passiva, que devia
ser paga pelo que se cobrasse da divida activa na importancia
de 286:000~, bem como outras verbas de despezas que, bem fiscalisadas, diminuiriam. Tendo por outra parte muito em vista a
fiscalisação da receita, que sem duvida podia ser melhorada,
termina com as seguintes conclusões:
Ln Que se imprima, como está determinado, o mesmo relataria acrescentado deste parecer da commissão, afim de que por
este meio seja esta camara e o publico melhor inteirado do
estado do Thesouro, e administração de suas rendas até ao
presente, e possa ajuizar para o futuro do seu progressivo melhoramento debaixo do systema constitucional;
2. 8 Que se autorise a commissão para fazer, e apresentar a esta
camara, um projecto e lei sobre a consolidação da divida antiga
do i.mperio, e sua devida amortização, segundo se tem indicado, e
assIm mais os seguintes projectos: 10 de extincção do conselho
da fazenda que não pode continuar a ter exercício, segundo a
Constituicão art. 170, e todavia faz uma despeza annual acima de
30:090'" ; 20 da extincção dos logares de intendente do ouro e seus
officlBes nesta côrte e na cidade da Bahia como desnecessarios
desde o anno de '1809 em qlle foi creado nesta côrte o juizo geral dos
contrabandos e extravios dos direitos, visto como em pura perda
da fazenda se tem conservado até agora gastando-se inutilmente,
como se tem gasto com a sua indevida manutenção, acima
de SO:OOO;i'; 30 da extiocção da admini ~tração da extracção dos diamantes por conta da fazenda nacional no Serro Frio, visto a nenhuma utilidade ou antes prejuizo que pelas contas do Thesouro
consta resultar de sua continuação comparada a despeza com o
producto dos diamantes extrahidos; dando-se nova fórma a este
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ramo da renda publica, pela qual se torne lUC1'OSU a mesma,
comojá foi.
3. a Que cumprindo fixar annualmenle POI' um decreto da a sem·
bléa as despezF.ls publicas, segundo o 8!'t. 15 § 10 da Constituição,
não é possivel fllzel-o nesta sessão com o devido conhecimento
de causa por faltarem os orçamentos das provincias, com cujas
necessidades e recursos de suas rendas cumpre contar no orçamento dessa despeza; mas verificando-se, como sé verifica
pela receita de 1825 desta provincin, ser ella ele 6.580: 112$166 e a
sua despeza ele 6.336:748. 216, na qual S13 comprehendem muilos
supprimentos a outras provincias, e sendo es~a de'peza orçaela em
metade da que diz o ministro, se faz em lodo o imperio, talvez
se possa ella fixar em 6.500:000'; pal'u pagamento das despezas
necessarias e autorisadas por lei; sobl'e que se fará projecto, si a
camara o determinar.
Paço da camara elos deputados em 17 de ag'oslo de 1826.I. G. Leelo.- Nicolau Herrera.- Jotto Braulio 111wli:;.- 111. J. de
Sou:;a França.-J. B. Baptista Pereira.-Jo:;é ele Re:;enele Costa.
Por Decrelo de 26 de abl'il se revogou o ele 11 de dezembro do
1823, que uutorisou o sequestl'O da pl'opriedade dos pOl'tugllezes.
Foi a consequencia necessaria do Ol't. 60 do ll'atudo de 29 de
agosto de 1825. Começou por i so a figurar dessa épOCfl cm dianle
a verba para a indemnisação expressamente recommenduda pelo
aviso de 4 de julho do corrente 8nno.
PROPOSTA AI'RESE"lTADA Á CA.\!.~RA

Receita.
Despeza.

.
.

.
.

.
.

•
•

7.240:0003000
!J.623:0. ~~I)

dislribuida as dcspezas pelos minislerios do
Imperio. .
Justiça . .
Eslrangeiros
1Ilarinha. .
Guerra . •
Fazenda. .

1.570:00 .'00:>
127:00 ;"O{)
'110 :000'00
2.062:0 0:'00)

2A68:000~000

3.288:00

.~

00

Esle orçamento apresentado em 8 de agosto não teve andamento.
BALA "ÇO DE '1826

Receita ol'elinaria e exlraordinal'ia .
Des'p'eza. • • • . . . • . .

Dcnioit.

• . .

.

.

.

. .

5.303: 9·jA$911
0.408:888$09D
'1. O~ U)44~088

.

d speza realisada pelos minist.erios ela
Casa imper·ial.
Imperio. .
Justiça • .
Estrangeiros
Marinha.
Guerra • .
E:azenda. •

242:258$400
260:8 3. 23
93.478$670
23 :70815000
i. 837. 583'470
i .706: 678,,610
2.533:614$080
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A receiLa teve a seguinte procedencia:
Direitos de importação
»
» exp rLação.
Despacho mal'itimo. .
Interior . • . . .
EItraordinaria • . •

.
.
.
.

Figmam neste orçamento, como receita exLraordinario, os
sequestros, a subscripção da marinha, e dons graLuitos ; e, como
despeza extraordinaria, 2,241: 583$022, pagamento do exercito e
armada no Sul, e 2L4:180.'918, restituição de . equestro.
Por DecreLo de 12 de janeiro de 1826 se permitLiu a livre exportação da moeda metalica para as provincias do Imperio, mas
este decrelo foi derc'ogado, quanLo á do cobre, pelo de 3 de março
de 1827, estendendo-se a prohibi)io á Bahia por Decreto de 29 de
fevereiro de 1828.
Na reslricla observancia da lei, diz o Imperador na falIa com
que encerrou a sessão da 111 legislatura, no dia 6 de setembro,
nilo pode conLinuar a sessão por se ter esgotado o tempo pre·
sCI'i pLo na Conslituição.
O parlamento não se occupou pois nesta sessão do orçamento,
filHa muito notavel, pois que, sem regularidade e ordem na
adminisLraçüo financeira, com dif.ficuldade se chega á organisoção
elos serviços elo nação.
POI' Decreto de 11 de ogosto ele 1827 foi sanccionada a resolução
do parlamento fixando a dotaçtio annual de S. M. o Imperador
em 1.00 :000 ; a de . M. a Imperatriz em 100:000$; os alimentos
do Principe Imperial em 12:000· , emquanto menor, e em 24:000.
aLLingindo ó. maioridade, do Principe do Grão Pará, emquanto
menor, em 6:000.:, e depois de maior em 12:0úO':; dos mais
Principes e Princezas, emquanto menores, em 4:800., e em
9:600.000 depois de maiores.
A resolução da Assembléa Gerol Legislativa) reduzindo o imposto do ouro a 5 % , e permitLindo a cil'culaç5.o do omo em pó
como mercadoria nas comarcag de mineração até a quantidade de 10
oilavas,edo amo em barra em todo oimperio, e abolindo as casas
de permuta, foi sanccionada por Decreto ele 26 de outubro de 1827.
Foram extinctas as mesas e inspecções do ossucor, tabaco e
algodão) pela resolução legislativa) sanccionaeln pelo Decreto de
5 de novembl'o de 1827.
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A divida publica do imperio foi fundada pela seguinte:
Lei de

1~

de novembro de

18~')'

TITULO I
Art. 1. o Reconhecem-se como divida publica:
1. o Todas as dividas de qualquer natureza, origem ou classe,
constantes de titulas verid icos e legaes, contrahidas pelo governo
assim no imperio, como f6ra delle, até o fim do anno de 1826; li
excepção daquellas, que se acharem prescriptas pelo Alvará de
9 de maio de 1810.
2. 0 Todos os juros vencidos, e não pagos, de qualquer das re·
feridas dividas que pela natureza dos seus contractos os venciam.
A divida contrahida no imperio será designada por titulo de divida
interna - e a contrahida fóra delle será denominada - divida
externa.
Art. 2. o O governo fará liquidar immediatümente assim nesta
côrte, como nas provincias, toda aquella parle da di vida interna)
que o não estiver ainda, e apresentará á camara dos deputados,
na primeira sessão, a conta da que estiver liquidada ate então,
com especifica e impreterivel menção do quanto se dever ao banco
no fim do corrente anno.
TITULO II
Da legalisação da divida publica

CAPITULO I

Do gmnde iivro da divida elo Brazil

Art. 3. o Fica instituído e creado o grande livro da divida do
Brazil.
Art. 4. 0 Este livro constal'á de um ou m'ais volumes, como fàr
necessario, rubricndos, e encerrados pelo ministro e secretario de
estado dos negocias da fazenda.
Art. 5. 0 Fiea tambem instituido em cada provincia do imperio
um livro auxiliar do gl'ande livro, rubricado e encerrado pelo presidente da provincia respectiva.
Art. 6. 0 Todos os titulas ela divida publica reconhecida pela
presente lei serão inscriptos neste grande livro; e em cada um
dos seus auxiliares inscrever-se-hão somente os titulas ela divida
particular da respectiva provincia.
Art. 7. o As inscripções serão feitas debaixo de numeras distinctos. As do grande livro serão lavradas pelo escrivão do Thesouro, e assignadas pelo presidente, e thesoureiro-mór do mesmo;
e as dos auxiliares o serão pelo respectivo escrivão da fazenda, e
assignaclas pelo presidente e thesoureiro geral das mesmas.
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Art. 8. o As inscripções feitas nos livros auxiliares serão remettidas por cópia authentica, no fim de cada semestre, ao Thesonro Publico, para que ahi sejam lançadas no grande livro.
Art. 9. o O Thesouro Publico enviará a cada uma provincia um
modelado livro auxiliar para que o seu formato seja o mesmo, e o
methodo de sua escripturação seja uniforme em todas as provincias, e fique em harmonia com a do grande livro.
Art. 10. O grande livro será conservado na casa forte do Thesouro, fechodo em um cofre com tres c!laves, das quaes uma será
guardada pelo presidente, e as outras pelo tl1esoureiro-mór, e escrivão do mesmo Thesouro. Os auxiliares serão conservados, como
dito fica, na casa da fazenda re pectiva, sendo clavicularios o presidente, the oureiro geral, e escrivão da mesma fazenda.
CAPITULO Ir

Das inscripções do grande lioro e seus auxilia7'es
Art. 11. Todos os credores da divida interna, que se achar
liquidada, ou e for liquidando, deverão por si, ou por seus procuradores, entregar os titulas no ThesoUl'o Publico, e nas casas de
fazenda das provincias para que sejam devidamente inscriptos no
grande livro e eus auxiliares.
Art. 12. No acto da entrega dar-se-ha ao credor, ou a seu bastante procurador, um recibo, em que se declare o numero, qualidade e valor dos mesmos titulo, e o nome da pes oa, a quem
pertencem. Este recibo erá a sio-nado no Thesouro Publico pelo
respectivo escrivão, e nas provincia pelos escrivães de fazenda.
Art. 13. Reconhecido no Thesouro, e casas de fazenda, a veracidade e legalidade dos referidos titulas, proceder-se-ha a inscrevel·os no grande livro, e nos auxiliares; e feita a inscripção,
dar-se-ha ao credor ou ao seu procurador um conhecimento em
que se declare o numero da inscripção, a pagina) e :volume do
livro onde ella se fez, a quantia da divida, e do juro, que vencer, e
o nome do cl'edor. Tal conl1ecimento será assignado pelas mesmas
pessoas que ilssignarem as inscripções, e no acto da sua entrega
ao credor, ou o seu procurador bastante, courar-se-ha o recibo de
que trata o artigo antecedente.
Art. '14. Sómente á vista deste conhecimento se pagará aos
credores publicos pela divida int roa.
Art. 15. E tes conhecimentos poderão ser trnnsferidos por
v~nda, que fico autol'isoda, ou por doação na fórma das leis, medIante a ces ilo dos proprietarios feita por tabellião, e duns testemunhos reconhecidos, independente de outra qualquer habilitação.
. Art. 16. Os titulos da divida externa serão inscriptos no grande
l~v['o, lançando-se nelle fi integra dos dous contrados, do emprestimo contrahido em Londres, e da convenção celebrada com
Portugal.
Art. 17. Serão inscriptos da mesmo "arte no grande livro
todos os mais contractos de empreslimo, que a nação contrahir,
quando a lei o determinar.
.
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Art. 18. Nenhuma outra divida além da declarada no art. 10
será reconhecida, e inscl'jpta no grande livro sem expressa determinação da lei.
TITULO

ln

D<l- fllu,daçiío da divida iuterna

CAPITULO U 'ICO

Art. 19. Fica desde já crendo, e reconhecido como divida publica fundada, o capitol de 12.000:000." que será logo inscripto no
grande livro.
ArL. 20. Este capital será posto em cil'culação por meio de
apolices de fundos; não sendo apolice alguma de menor vnlor que
o de 400 ; e devendo cnda uma dellas declarar o cnpiLal que representa e o jmo que vence.
Alt. 21. As npolices deste capital serão applicadas: 10 á compra
ou troca de 6.000:0:10. pelo menos em noLas do bnnco; 20 ao pagamento dos credores publicas pela divida inte na actual, que se for
inscrevendo no grande livro da divida publico, e seus auxiliares
tanto na côr'le como nas provincias; 30 ao supprimento do deficit
do Thesouro Publico para o anno de 1828, qu for declarado na lei
do orçamento.
Art. 22. As apolices applicadas ao fim de que lI'ala o n. 1 do
artigo precedente vencerão 5 % de juro annual, e as notas, que
assim torem compradas r serão, depois de mal'cadas no Thesoul'O
Publico, dadas aI) Banco em pagamento á conta do que lhe deve
o governo. Toes notas não tornarão a entrar em circulação,
nem o Banco, do dia 1 de janeiro de 1828 em diante, poderá emiLLi!'
outras, de novo, que augmentem o cnpital existente em notas alé
essa epoca·, na conformidade do art. 2. 0
Art. 23. As apolices applicadas ao fim do n. 2 vencerão - as
que forem dadas em pagamento de dividas, que por contrêlcto o
deves~em cobrar, o mesmo juro onLeriormente estipulado, e as
que forem dadas em pagamenlo de divida sem contr'acto algum
de juro, o de 5 (I/o.
Art. 24. As apolices applicadas ao fim do n. 3 vencerüo o juro
que ajustado for com os capitalistas, que as comprarem.
Art. 25. Os jmos flue as apolices vencerem serão pagos nos
termos dos arts. 58 e 59.
Art. 26. Todas as apolices serão amortisadas annualmenle
na raz50 de 1 % do capital, que representam, e fi arnorlisaçúü
serú feito nos termos dos arts. 60,61, e 62.
Art. 27. As apolices poderão sel' lransfel'idns, sendo a lransferencia feita nos termos dos arts. 63 e 64.
ArL. 28. Fica desde já npplicada exclLdvamente á despeza
dos juros, e amortisnção deste capital creado, uma prestação
mensal de 60:000.", feita pelos rendimentos da Alfandega do Rio
1e Janeiro, cessando a de 50:000il' menstles, que pela mesma
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reparLição se faúa ao banco. Esta prestação será eDtregl~e directamente á Caixa de morLi ação pelo respectivo thec:ourelro, que
haverá conhecimento em fórma á vista do qual lhe será o. enlreO"f) abonado. no Thesouro Publico. o fim de cadu semestre,
alé~ da quanLia declnrada, se prestará pelos me mos r~ndi
mentos o lUais que for necessUl'io para snldm a despezas da
caixa.
Art. 29. As apolices do capital crendo sertío emitLidas pelo
Tllesouro Publico ne ta côrte, e mediante as casas de fazenda
nas provincia., onde dera haver emissão dellas para o fim de
que trata on. 2doart. 21.
Art. ::lO. O me mo Thesomo decidirá sobre o melhor formalo
das élpolices creadas, gU[lJ'daudo todavia as ba es seguintes:
1.0 Que todas 85 apolices sejam numeradas por classes do
v810r de seu capit.al, e de seu juro, havendo em todos os seu
lados uma Yinlleta ou tarja.
2. o !Jue o numero, o anno em que forem emettidas, o seu valor
capital, e a quantia do seu juro, sejam inscriptos no corpo da
apolice, e tombem na vioheto, ou tarja do alto e lado esquerdo.
3. 0 Que asapolic's sejam encadernadas em livro, de onde
irão sendo cortadas; devendo o corte dividil' a tarja ou vinheta
do laelo eSCJuerdo de modo que fique no livro parte do numero, do
anno, do capitnl e d juro escl'iptos ne1las.
4. 0 Que no corpo de cada uma apolice se declare o tempo e
o logal' do pagamento do juro.
5. o Que todas as npol ices sejam assignadas de chancella pelo
presidente do The~olll'o, e pelo proprio punho do thesoureiro-m6r,
e do inspector geral tia Caixa de Amortisação.
Art. 31. Sempre que o thesoureiro ou qualquer casa de fa·
zenda emiUir umo police fará assentar o nome da pessoa, o.
quem deva pertencer, em um livro, que contenha o catalogo numerico das apolices pelas classes do valor capital e do juro. Esta
pessoa será con iderada como o pl'imeiro possuidor. a Caixa
de Amol'ti ação e em cad uma das suas filiaes, haverá um livro
de igual natureza, o de por communicação do TlJesoul'o e das
casas de fazenda se tomarú o mesmo as entoo Estes livros ser"irão para se verificar, no uct dn transferencia, a identidade dos
primeiros possuidores das apolices emittidas.
ArL 32. Logo que forem cortada todas as apolices de algum
elos livl'os de que trota o n. 30 do art. 30 será o mesmo livro immediaLamente entregue pelo Thesouro, ou pelas casas de fazendo.
ú Caixa de Amortisação, ou ás suas filiaes. Estes livros servirão
paro se verificar a authenticidade das apolices .
. ~.I't. 3::1. Os falsificadores das upolices cI'eadas pela presente
leI Il1correrão na pe 18 dos que fabrica m moeda falsa.
Art. 34. Fica probibido aos psssuidol'es de apolices marcaI-as
com signaes ou escreverem palavra alguma, quer na face, quer
no reverso das mesmas apolices de baixo da pena de pagarem
1/4
do valor da apolice, que assim for levada á Caixa da
Amol'tisação, onde recebel'üo outra de igual preço e numero.
Art. 35. As apolices possuidas POl' estrangeiros ficDm isentas
de sequestro e represalias no caso de guerra entre o imperio e a
nação a que pertencerem.
.
L
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Art. 36. Não se admittirá opposição nem ao pagamento dos
juros, e capital, nem á transferencia destas apolices, senão no
caso de ser feita pelo proprio possuidor.
Art. 37. As l:Ipolices serào isentas do imposto de heranças e
legados.
Art. 38. Os credores da divida interna liquidada e legalisada,
que quizerem ser pagos pelo Thesouro com as apolices creadas,
restituirão o respectivo conhecimento de que trata o art. 13.
Art. 39. Os mesmos credores, que tiverem conhecimento de
menor valor que o minimo das apolices, ou entrarào com os
saldos em favor do Thesouro para haverem apolices em pagamento ou o Thesouro vendendo apoUces no mercado lhes pagará
com o producto dellas o valor de seus conhecimentos. Do mesmo
modo o Thesouro pagará os saldos em favor dos credores, quando
os conhecimentos forem de maior valor que de qualquer apolice.
TITULO IV
Da Caixa da Amortisação

Art. 40. Fica instituida e creada uma Caixa de Amortisação
exclusivamente destinada a pagar os capitaes e juros de qualquer
divida publica fundada pela lei.
.
Art. 41. Esta caixa será independente do Thesouro Publico e
administrada por uma junta composta do ministro e secretario
dos negocios da fazenda, como presidente, de cinco capitalistas
nacionaes, e da inspectoria geral da caixa.
Art. 42. Os capitalistas serão escolhidos pelo governo de
entre aquelles que mais idoneos forem e maiores fundos tiverem
em apolices; servirão por dous annos, e poderão ser reeleitos
pelo govemo.
Art. 43. A junta de amortisação reunir-se-ha duas vezes
cada mez em sessão ordinaria, e em extl'aordinaria sempre que
a inspectoria geral o requeira ao presidente.
Art. 44. Os membros desta junta, á excepção da inspectoria
geral, servirão gratuitamente, devendo ter o governo muito em
contemplação os serviços que prestarem como relevantes.
Art. 45. A mesma junta apresentará na sessão seguinte da
assembléa geral legislativa um plano de regimento que methodise suas funcções interiores, que determine as obrigações de cada
um dos seus empregados, e que fixe o systema mais conveniente
para sua escripturação e das caixas filiaes, tendo por base a
presente lei.
Art. 46. O inspector geral da caixa terá a seu cargo a exe~
cução das medidas, que forem adoptadas em junta, o despacho
dia rio dos assumptos do expediente, e o governo economico da
caixa, dando conta á junta em sessão.
Art. 47. Além do inspector geral da caixa haverá para o
serviço do estabelecimento um contador, um thesoureiro, um
corretor, dous escripturaríos e um porteiro. O inspector geral,
o contador, e o thesoureiro serão nomeados pelo governo; o

no

BRAZIL

127

corretor, os escripturarios, e o porteiro serão nomeados pela
junta com approvação do governo.
Art. 48. No impedimento do inspector geral, servirá o contador e na falta deste o official mais habil que a junta designar.
No idJpedimento do thesoureir'o, e do corrector, servirão as pessoas que forem propostas e afiançadas por elles a contento da
junta.
Art. 49. O inspector geral deverá ser amestrado em contabilidade e arrumação de livros, giro de cambias e reducção de
differentes moedas; tendo além disto conhecimentos geraes da
scienoia economica. E as im elle, como os demais empregados,
serão, além de intellígentes, de uma reputação illibada.
Art. 50. O inspector geral vencerá o ordenado de 3:200$
annuaes, o contador e o thesoureiro 2:400$ cada um; o corretor
1:600$; os dous escripturarios 1:200$ cada um, e o porteiro 1:000$.
Art. 51. O inspector geral não entrará em exercicio do seu
emprego, sem que preste no Thesouro Publico uma fiança idonea,
ou hypotheco pela quantia de 64:000$; e bem assim o contador
e o thesoureiro pela de 48:000 cada um; o corrector pela de
32:000$; os escripturarios pela de 24:000;:>; e o porteiro pela de
20:000$000.
Art. 52. Nas provincias do imperio em que houver emissão
das apolices creadas, estabelecer-se-ha uma caixa filial de amorLisação, por onde sejam pagos os juros e capitaes somente das
apolices alli emittidas.
Art. 53. As caixas filiaes serão administradas por uma junta
composta do presidente da provincia, do thesoureiro geral e do
escrivão da junta da fAzenda. Haverá um escl'ipturar'io, si for
necessario, nomeado pela junta da administração da caixa.
Art. 54. As depezas de ordenado e expediente da Caixa de
Amortisação, serão pagas pelo Thesouro á vista de folhas processadas pelo contador, e assignadas pelo inspector geral; e as
despezas das caixas filiaes o serão pelas respectivas casas de
fazenda, á vista de folhas assignadas pelos presidentes das provincias e processadas pelos escrivães das juntas.
Art. 55. Todos os empregados da Caixa de Amortisação e
suas filiaes são responsaveis pelos seus actos; podendo a junta,
ouvido o inspector geral e os accusados, demiLLir aquelles que
mal se conduzirem.
Art. 56. Alem desta clausula geral da responsabilidade, será
o corretor da caixa particularmente responsavel pela validade
das transferencias que fizer, devendo pagar por seus bens qualquer prejuizo de terceiro. E ta respon abilidade, porém, durará
sómente por 10 annos, contados do dia da transferencia.
~rt. 57. As operações da Caixa de Amortisação por si, e suas
ftllaes, serão:
~.~ Pagar por semestre os juros das apoUces de fundos, que
emIttldas forem.
2. 0 Resgatar annualmente tantas apolices do capital fundado
qU~ntas equivalerem á somma de 1 %
do mesmo capital, e a
do Juro das apoUces que se fOl'em amortisando.
3. o Inspecionar as transferencias das mesmas apolices de un
.
.
para outros possuidores.
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Art. 58. Os juros serão pagos nas thesourarias da caixa, e
suas filiaes nos primeiros 15 dias uteis dos mezes de janeiro e
julho de cada anno; devendo o pagamento ser' feito á vista elas
proprias apolices aos possuidores, ou a seus bastantes procmadores, depois de se verificar pelo livro competente a authenLicidade dellas, e a identidade do possuidor, o do procurador, si
o houver, que exl1ibirá a sua procmação bastante.
Art, 59. Realisado o pagamento, o possuidor ou seu procurador assigllarú em livro competente o recibo do juro; e
estampar-se-ha no reverso da apolice um carimbo, que indique
o semestre e o anno.
Art. 60. A amortisação, ou resga te da s apolices será feito
pela caixa, e suas filiaes, ou por compra das mesmas apolices,
quando se acharem no mercado abaixo do par, ou por meio ela
sorte quando estejam acima deUe. Nunca o estado pagará mais
do Cjue o capital que a a police represental'.
Art. 61. O sorteio para a amortisação terá lagar nas caixas
matriz e filiaes no ultimo dia do pagamento semestral dos juros;
extrahindo-se das urnas, onde se acharão todos os numeros elas
apolices em circulação, aquellas que devam ser amortisodas; e
publicando-se pela imprensa, ou por editaes affixaelos nos lagares
publicas que os seus possuidores, ou os procuradores deste~,
compareçam nas thesourarias da caixa e suas filiaes, e sejam
pagos dos respecLivos capitaes, cessando desde o dia da sorte
o vencimento elos juros.
Art. 62. As apolices amortisadas, ou por compra ou por sorte
Das caixas filiaes, serão immediatamente golpeadas, e remettidas
para a Caixa de Amortisação, onde juntamente com as que o
1'orem ne11a, serão cuidadosamente guardadas em lagar seguro.
Art. 63. A transferencia das apolices terá Ioga r em qualquer
dia, não feriado, na Caixa de Amortisação, e será feita ó vista
das proprias apolices, e mediante o corretor respectivo, pOl'
assento em um livro depois de verificada a apolice e reconhecido
o possuidor. Este assento será assignaclo pelo corretor', pelo
transferente e pelo transferido, podendo ser estes elOLls ultimas
representados por bastantes procLlndores, que apresentaruo
neste acto as suas procurações.
Art. 64. Todavia as apolices de menos valor que o de 1:000$
poderão ser transferidas por escrIpta particular do primeiro ao
segundo possuidor', e deste ao terceiro, e assim por diante, com·
tanto que este escripto seja assignado paI' duas testemunhas
reconhecidas, e seja apresentndo juntamente com a apolice, no
acto do pagamento do juro, pelo possuIdor ou seu procurador;
e então o corr'etor fará lavrar no livro proprio, ú vista do mesmo
escripto, o assento ela transferencin feita, que será assignado
pelo novo possuidol', ou seu bastante procurador, ficando desde
logo o referido escripto no archivo da caixa, ou de suas 1J\iaes.
Art. 65. No fim de cada semestl'e, as caixas filiaes remetterão
á caixa matriz uma conta corrente dos juros que pagaram, do
valor, e numero de apolices, que amorlisaram, das tranferencias,
que tiveram Ioga r, e das despezas que fizeram. Esta conta depois
de examinada, e approvada em Junta, entrará nos livros da Caixa
de Amortisação.
.

DO BRAZIL

129

Art. 66. Si o possuidor de uma apolice pel'del-a poderá haver
da Caixa de Amorlí ação, e suas filiae. , ouLra apolice de igual
numero e volor, ju ~lificando primeiramente a perda, e pagando
pal'a as despezas da caixa o mesmo que se acha disposto no
oet, 34.
Art. 67. A caixa de amorLi ação, e suas filiaes, receberão
ponlualmente os CD pitaes necessarios para as despezas que forem
postos a seu cargo. Não deverá fundar-se capital de divida alguma
sem que na propria lei de sua fundação sejan.1 consignad<?s r~n
dimenLos certo quo ba tem á despeso do seu Juro e amOl'tlsaçao.
Al't. 68. Além dos rendimento obl'igado já pela presente lei
á despeza do capital cl'enclo, opplicnr- ~-ha quando opporLu~o
sejD, nlguns ouLro , que como desobrIgado, possam suppnr
qualql1er f.. !to, que haja de occol'rer na Caixa de Amortisação; e
como taes ficam-lhe desde já applicados:
1.0 O pl'oducLo dos prestaç5e annuaes, que as corporações de
mão morta deviam ter pago pela dispensa, que lhes concedeu o
AlvDrá de '16 de setembro de '1817.
2.° O prodllcto da alienação das capellas que houverem caducado, ou caducDrem, nos termos do lvurá de 14 de janeiro de
'107. Estes rendimentos serão arrecadados pelo The ouro, e casas
de fazenda, e immediatamente entreO'ues á Caixa de Amortieação,
ou á ol'dem desta, e ás caixas filiaes das provincias, onde a
arrecadação se fizer.
Art. 6:1. Os enpitae~, ou rendimentos, f.lssim obrigados como
desohrigndos, que forem npplicado pela lei á Caixa de Amortisa<;ão, não sel'fio disLrahido pelo governo, qualquer que seja a
cau a, Oll pretexto, que allegal', sob pena impo ta na lei da
respon abilidade elo~ mini tros e secretarios de estado aos que
dissipam os bens publicos.
Al't. 70. A junta da caixa porá á disposiçEio de suas filiaes,
por intermedio dRs cas de fazenda das respectivas provincias,
os capiLaes necessAl'io~ 1Jal'a a despeza que lhes foI' encarregada.
Al't. 71. O cofl'e da Caixa de Amol'tisação terá tres chaves,
uma das quaes erú gUArdada pelo inspector geral, e as outras
pelo contador e Lhe oureiro.
Igual numero de chave terá o cofre de cada uma caixa filial,
s~n~o tamb~m guardadas separadamente pelo presidente da provIDcla, e crl\ão da junta e thesoureiro geral.
Nunca se abrirá cofre algum sem que estejam pl'esentes os
tres clavicularios; o me mo será observado ao fechar-se.
Art. 72. A indicaçtío de quolquer membro da cama!'a dos
deputados será sufflciente pal'[\ qlle se possa exigi!' immediatamenLe da Caixa de Amol'ti~ação qua ...sqller illuetrações sobre as
suas operações. A mesmo camara poderá instItuir' commi são de
exan: e? quando j ulgar nece~sario, para conhecer o estado da
admlOlsLroção do rcff-'rida caixa.
Art. n. A jllnLa da Caixa da Amortisação ap!'esentnrá todos
,os Ol1l10S á CamSI'a elos Deputndos o seu balanço geral, acomp"lnhado dos reflexões, qlle enLender convenientes para o seu
melhoramento e prosperidade.
t ArL. 74. De seis em seis mezes se farão publicar pela imprensa
odas as operações da Caixa de Amortisação, e SLlas filiaes, e por
H. F. 9
r
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editaes affixados nos lagares publicas onde não houver facilidade
da impressão.
Art. 75. Ficam revogadas todas as leis, alvarás e mais resoluções em contrario.
Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum pram e
façam cumpril' e guardar tão inteiramente como nella se contém O
secr:etario de estado das negocios da fazenda a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 15 de
novembro do 1827, 6° da independencia e do imperio.
Imperadorcom rubrica e guarda.-Marquez de Quellt~.
O imposto de 15 % decretado para os generos e mercadorias
importadas do estrangeiro, e admittidas a despacho nas alfandegas do imperio, foi creado pelos Decretos de 27 de novembro
de 1827 e 24 de setembro de 1828.
A proposta do orçamento, apresentada na sessão de 8 de agosto
de 1826, não teve andamento nesse anno. Entrando elia no onno de
1827 em discussão, foi esta interrompida na sessão de 5 de agosto
para se tratar de um orçamento especial de receita e despeza para
a corte e provincia do Rio de Janeiro, O qual foi convertido na
seguinte lei.
Lei de 14 de novembro de

18~7'

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPEZA DO THESOURO PUBLICO NA
CORTE E PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO

Art. 1.0 Fica somente orçada a recejLl'\ do Thesouro publico
na côrte e provincia do Rio de Janeiro pa â o anno futuro de 1828,
a contar do 1° de janeiro ao ultimo de dezembro do mesmo anno,
na somma de 6.880:000$ a saber:
1. a Receita ordinaria da provincia do Rio de Janeiro
calculada com 10 % de augmento. . . . . 5.500:000$000
2. ° Receita extraordinaria, tal qual vem calculada
no orçamento do Thesouro, com augmento de
80:000$ de rendimento da fabrica de polvora.
1.380:000$000
Art. 2'. ° Fica somente orçada a despeza do Thesouro publico
na' côrte e provincia do Rio de Janeiro para o dito anno de 1828, a
contar do 1° de janeiro até o ultimo de dezembro, na som ma de
9.525:000 a saber:
1,031:000$000
1.0 Casa Imperial. . .
570:000$000
2.° Ministerio do Imperio .
2.061:000,000
«
da Marinha'.
2.358:000 000
«
da Guerra .
«
da Justiça . .
107:000$000
110:000 "000
«
de Estrangeiros.
3.288:000$000
.. «
..da Fâzenq.a
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Art. 3. 0 No caso de seguir-se a paz, se reduzirão as despezas
arcadas: 10 da repartição da marinha na fórma da lei, que fixou
as'forças marítimas; 2 0 da repartição da guerra na fórma da lei
que fixou as forças de terra.
Art. 4. o As provincias concorrerão para as despezas geraes
do Imperio com tudo quanto sobrar de suas rendas depois de
deduzidas as de pezas provinciaes.
Art. 5. o O governo haverá por meio de renda das apoUces do
copiLal creado para a fundação d~ divida interna, a somma nece~
saria para fazer frente ao dejiclt. Quando porém por este melO
não lhe for po~sivel inteirar a quotas mensaes arbitradas no
orçamento poderá emittir letras, ou bilhetes de credito, assignados pelo thesoureiro-mór, e escrivão do Thesouro, e de chancella pelo seu presidente, u prazos, e do valor, que convier,
comtanto que a sua totalidade não excedD, no futuro anno de 1828,
á importancia do orçamento, que deve servir de hypotheca ao seu
pagamento integral. Estas letras, ou bilhetes de credito serão
dadas em pagamento aos credores do Tllesouro por mutuo accordo
e á differentes repartições. Igualmente poderão estas letras
assim como os bilhetes, ou escriptos da Alfandega, ser descontados na praça por intermedio do corretor da Caixa de Amortisação
quando o chefe do Thesouro, e os das outras repartições assim o
julgarem indispensavel.
Art. 6. 0 Ficam em vigor, e continuarão a cobrar-se durante o
anno de 1828, todos os tributos, e impostos ora existentes,
Art. 7. o A receita e despeza do The ouro Publico nas demais
provincias do imperio, não orçadas pela presente lei, continuarão
a fazer-se durante o anno de 1828, na conformidade das leis, e
ordens, que as teem regulado, devendo cada uma das provincias
satisfazer, durante o mesmo anno, aquelles ramos de despeza
geral que pelas ditas leis e ordens estiverem a cargo dos seus
respecUvos cofres.
Art. 8. o As despezes extraordinarias, que se precisarem em
cada uma das provincias, só poderão ser feitas na conformidade
da lei de 20 de outubro de 1 2i.l .
. Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conheCimento, e execução da referida lei pertencer que a cum pram, e
façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém.
O se~retario de estado dos negocios da fazenda a faça imprimir,
publicar e correr.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 14 de m'lvembro de
1827, 60 da independencia ~ do Imperio.
Imperador com ruI rica e guarda. - lY[arquez de Quelu-:.

BALANÇO DE 1827
Receita ol'dinal'ia e extl'aordinal'ia

~.eis·eza . • . . • • • . .
a o.

.

.

.

.

;

.

.

.

.

...

i2.068 466$632
H.842 29i 546·
226 i75$ü8ô
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Despeza realisada pelos ministerios do
lmperio • .
Justiça. . •
Estrnogeil'os.
Mari·,j.la. .
Guerra . •
Fazenda. •

1.691:404l'617
122: 112$317
017:418 :341

2.458:\'20$834

2.105:351 '353

4.847: 084S084

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos ele imporL,\çiio
expor.nção
Despacho mal·itimo.
Interior. . . . .
Extraordioaria . .

.

2.450:089'817
896:216$547
21:428S00
3.243:934$212
;:;.456:74 :'055

•
•
•

Ja receUa extl'uol'clinaria figura a quantia de 5.128:21,3$640,
supprida pelo Banco do Brozil, e proveniente do deposito de bens
de defuntos e ausentes, da venda de brilhantes, subscripção de
marinha, barras de ouro, letras de cambio, e outras verbas, que
não podem ser consideradas senão como recurso.
E' pois a receit.a ordinaria de 6,611 :718:"576.
Os recurso.3, de que se serviu o Thesouro pora preenchei' o ele·
ficit, são aCJuelles de que consta a receita extraúrdinaria.
O Thesolll'o remetleo em cambiaes para Londres D importancia de 240.000 E en tre o cambio de 47 e 51 i/12 •
Com quanto, pela convenção de 2[) de agosto de 1825, o Brazil
tomasse D si o emprestimo portuguez de 2.000.00J E, o seu compromisso se limitou a 1.400:000 E pelos pagamentos já anteriormente feitos. Portanto a divida externo, no fim do aono de 1827,
era a seguinte:
Capital rea.l

3.000:000
2.010;000

Emprestilllo de 1824 •
Convenção de 1825. .

EU! reis ou no

Cnpíinl Ilúluillnl cambio do 67 %

;1,586:200
1.400:000

1.2.397:511$111
4.62.2:222$222

17.019:733$333

DIVIDA INTERNA

12.000:000S000
3.600:0:>0$00 )

Divida cona lidada, apolices de 6 O{o
Por consolidar • . . . . • .

15.600;000$009
Fluctllante

.

. . . . . .

........

. .

.

29.035:258$298
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18.28

o conselheiro Miguel

Calmon clu Pln Almeida, no seu rflalorio
apresentado ao c rpo legislalivo, na sessão desle anno, dá conta da
receita e despeza do anno antel'ior, bem assim do eslado da divida
interna e externa, e calcula na sua pl'oposla para o futuro orçamenta:
ReceiLll.

13.80 :9.28$000

Despeza.

19.567: 955$000

Deficit •

5.759 :037$O()O

Nota o rapido progresso da exportação e o augmento das
I'endas publicas, e confla nos melhoramentos das vias de communicação e outros em que se ~penhava o paiz, e que esse progresso continuaria sempre com vantagem, pI'incipalmente tendo
cessado a guel'ra; mas acredita que não se poderia debellar
o deficit, que opprimia o Thesouro, sem nova operação de credito
e creação de novos tributos, bem como de uma contribuição
pessoal e a triplicação do sello, extendendo-se este ÉIS quitações,
letras de cambio, e outros titulos; e bem assim sem regular-se
a cobrança da decima de heranças e legado , e o imposto de
botequins, tavernas, etc.
Tratando das repartições de Fazenda, acha que estavam organisadas de um modo pouco adaplado ao systemu que regia,
notando a lentidão appm'atosa das juntas provinciaes, falta de uni·
formidade e bom methodo de escripturação, confusõo e irregularidade no expediente dos negocios, imperfeição ou nullidade do
exame moral das contas, e multidão de empregados mesquinhamente pagos.
Nota tambem que as Alfimdegas do Impel'io ainda eram regidas pelo 1"Ol'al de 1587, e tornava-se urgente a confecção de
11m regulamento e pauta adequada ás circumstancias do paiz,
endo incompleto e defticiente os que existiam.
Chama a altenção sobre o estado do Correio, sendo preciso
dar-se-lhe novo regulamento.
Dá conta da creação de cinco commissões no Thesouro para se
OCcLlparem com a liquidaçãO elas dividas activa e passiva, devendo
a primeira tratar da liquidoç'ão da divida passiva da Corte e
provincia do Rio de Janeiro, e do Banco; a segunda, da divida
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activa do Thesouro; a terceira, da divida proveniente da decirna dos
testamentos e legados; a quarto, do ajuste das contas do cornmissariado geral das tropas; e a quinta, da liquidação do Banco do
Brazil.
Na faUa com que foi aberto o parlamento no dia 3 de maio,
Sua Magestade o Imperador assim se exprimiu ácerca do estado
financeiro do Imperio:
Chamo outra vez a attenção das Camaras sobre os negocias
da Fazenda e da Justiça, que tanto recommendei na seSStlO proxima passada. As finanças e o credito publico receberam um benefico impulso com a lei da fundação da divida publica, mas
ainda carecem de providencias legislativas mui promptas e effiea·
zes que ponham em harmonia os differentes ramos da sua
administração.
Por Decreto legislativo de 4 dejulho se autorisou o Banco do
Brazil a emittir notas do valor de 1 000 e 2$000, e a multiplicar
as de 4 000 a 12 000, dentro porém dos lim ites da sua emissão,
.podendo a Camara dos Deputados instituir commissões de exame
sobre o estado geral de sua administração; e pelo de 26 de agosto
se determinou que, do cobre arrecadado na provincia da Bahia,
fossem restituidas á circulação as moedas de 20, 10 e 5 réis que
fossem verdadeiras.
Pelo Decreto de 30 de agosto determinou-se que o imposto do
quinto dos couros na provincia do Rio Grande do Sul fosse pago
em dinheiro na razilo de 20 por % do seu valor corrente, isentando·se desse imposto os couros .para o consummo do paiz;
e pela Lei de 24 de setembro se taxaram em 15 % , para todas
as nações, os direitos de importação de quaesquer mercadorias e
generos estrangeiros. Pelo Decreto de 25 de setembro reduziram-se a 2
os direitos de baldeação e exportação de todas as
mercadorias importadas, e destinaram-se á Caixa de Amortisação
os impostos estabelecidos a favor do cofre da Provedoria-mór
de Saude.
Por Decreto de i de outubro, que revogou o art. do de i de
Julho de 1774, mandou-se, na forma da Lei de 25 de outubro
de 1827, arrematar por annos irregulares o contracto da metade
dos direitos] das Alfandegas; e por ouLro de igual data abriu-se
um credito extraordinario de 2.431: 500$, repartido pelos ministerias do Imperio, Justiça, Estrangeiros, Marinha, Guerra, e
Fazenda.
%
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-OrçDmen1:o da receita e del!lpezft do Theaouro na Corte e
Provincia do Rio de Janeiro, por Decreto de 8 de outubro
de 1828

Art. V Fica autorisado o Governo a despender pelo Thesouro
Publico da Côrte e provincia do Rio de Janeiro, no anno futuro
de 1829, do 1° de janeiro ao ultimo de dezembro, as seguintes
sommas:
Pelo ministerio do imperio (comprehendidas as
despezas com tachigraphos, e empregados em
ambas as camaras legislativas, bem como a
das obras de Maracanan, Passeio e Carioca;
e deduzidas as despeza para os subsidias
346:000$000
dos membros do corpo legislativo). . . .
Pelo ministerio da ju tiça e negocias ecclesiasticos, comprehendidas as despezas do concerto
da cadeia da cidadedo Desterro, na Ilha de Santa
Catbarina,e deduzida da somma applicada para
as despezas da Polícia fl quantia de 12:000""
138:655$600
destinada para a prevenção dos delíctos. . .
E o mais que for preciso despender com a organisação do Supremo Tribunal de Justiça, ou
outros novos estabelecimentos creados por lei.
Pelo ministerio da marinha (comprehendidas
as despezas necessarias para o custeio de toda
a esquadra do imperio, e para os concertos e
construcções novas, nesta provincia e em
outras em que taes despezas são pagas. . , 2.561:000$000
E o mais que for preciso despender com as com. missões da inspecção dos arsenaes.
Pelo ministerio da guerra (comprehendidas as
despeza, não só desta provincia, como
tambem as necessarias para o exercito empregado nas provincias do Rio Grande do Sul
e Cisplatina). . . . . . . . . . . . 3.200:000$000
Pelo ministerio dos negocias estrangeiros (que
poderá o respectivo ministro applicar do modo
que entender mais lltil e vantajoso á nação).
140: 000$000
E o mais que for preciso para occorrer á despeza
do cambio.
Pelo mini teria da fazenda :
Para amortisação ejuros dos emprestimos estrangeiros, brazIleiro e portuguez. . . . . . 1.178: 089$200
Para am9rtisação e juro da divida interna já
consolidada. . . . . . . . . . . .
381:140$625
Para as mais despezas constantes do orçamento
(deduzid.as as quantias para pagamento dos
e~pre~tlmos estrangeiros, e as quantias já
?clma.lOcluidas nas despezas do ministerio do
lmperlO, b~m como as quantias de 140:000$
para cambiO, e de 400· para fi capellania do
2.734:702$951
Thesouro, que fica supprimida.
4 293:932$776
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AI'L 2.° Além das despezas acima decretadas, fica o minislerio da fazenda autorisado a fêlzer as despezas necessorias:
1.0 Para pagar as differenças re!"u\tontes do cambio nos pagamentos dos emprestimos estrangeiros, o nos da repartição dos
negocios estrangeiros, obrando de Il10do que mais util seja á
Fazenda publica.
2. 0 Para pagar subsidios aos membros do corpo leg-i lativo,
quando as respectivas provincias os não puderem pagor, ou
quando elles prefiram receber na Côrte, acóndo ne te caso sobre
essas provincias para indemnisarem o Thesomo Publico.
3.° Para preencheI' e suppr'it' o cleficit, que possa haver em
algumas províncias (além das já declarndas no orçamento da
Repartição de Fazenda) caso suas rendas não cheguem para suas
despezas legaes.
4. o Para amortização e jur'os dR divida interna que se for
consolidando, e dos emprestimos que se contrahirem dentro do
anno desta lei.
ArL .3. ° Quando se eífectue a paz, os despezas arbiLradas
para os minisLerios da marinho e guefI'Q serão reduzidas, logo
que ser possa, de modo que não excedam ao terço do arbitramento feito poro o tempo de guerra, e isto não só nesta provincia, mas em todas as do Imperio.
Art. 4.° As despezas publicas, nas demais provincias do Imperio, não declaradas na presente lei, continuarão a fazer-se)
durante o anno de 1829, na conformidade das leis que as devem regular, bem como das ordens anteriores ao anno de 182 ,
que até então as regulavnm e se n50 achavam revogadas. As
despezas extrflord inarias, que se preci arem em cada uma das
províncias, só poderão ser feitas na fórma da Lei de 20 de outubro
cle 1823.
ArL. 5. ° Fica orçada a receita do Thesouro Publico da Côrte
e provincia do Rio de Janeiro, para o anno de '1829, da manp,iro
seguinte:
1. o ImporLancia das r8ndos dos pt'ovincias, segundo o orçamento respecLivo, e elevadas a maior somma pai' calculo seguro
7.593:2~2$000.

2. 0 Importaneia das coLisflções das provincias, segundo o
relatorio do minisLerio respectivo.
3. o Producto de 24.000 quintaes de páo brazil, e 8.000 quilates
de diamantes.
4. o Importancia dos impostos cobrados pela policia do rendimento da casa da polvora, bem corno de outros rendimentos
não contemplados na receita.
5. o As sobras das provincias, si algumas as tiverem, depois de
satisfeitas suas despezas provinciaes.
Art. 6. o Ficam em vigo)', e continuarl1o a cobrar-se, dut'antc
o anno de 1829, todos os tl'ibutos e impostos, ora existentes em
todas as provinrias do Imperio, até que por lei se publique aSila
derrogação, ou sejnm substituidas por outras na conFormidade
do art. 171 da constituicão.
Art. 7. o Para supprír o deficit, que deve haver no anno de
1829, fica autorizado o governo a contrahit' um emprestímo da
quantia para isso necessaria, da maneira que mais conveniente
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for aos interesses nacionaes, hypothecados para sua amortização
e juros os rendimentos da Alfandega.
Art. 8. 0 O ministerio da razenda apresentará, daqui em diante,
na camara dos depu lados, nté o 'ia 15 de maio, impressos: o
balanço geral da receitn e despeza de todas as provincias no
anno findo, o orçamento geral de todas as despezas publicas
das mesmos no anno futuro, e a importancia de todas as contribuições e rendas publicas.
Art. 9. o No balanço e orçamento se fará individuação das
de pezas orclinaria e extraordinarios em cada um dos ministerias' e se dará a razão de cada uma dellas.
Art. tO. No dito balanço e orçamento cada ministerio comprehenderá as despezas, que paI' elle se devem fazer em todo o
imperio, e as explicará em tabellas que indiquem, não só a
pal'ticular applicaçiío, mAS tambem n legalidade de cada uma.
Are. 11. Com a maior individuação possivel, e com a distincção de receita ordinaria e cxtraordinaria, apresentará tambem
o ministro da fazendo o orçamento da receita de todo o imperio,
explicando-a em tabellas demonstrativas da natureza de cada
uma das rendas, e dos leis em que se fundam.
ArL. 12. Paro melhor ele empenho elas disposições antecedente, se conLará o anno financeiro, de ora em dianLe, de 1 de
julho ao ultimo rtejunho: o orçamento~ portonto, que se opresentar
no sessüo de 1829, deverá ( egundo este methodo) ser de 1 de
julho de 1 30 olé 30 de junho de 1831, e conjuntamenLe (por causa
do methodo actual), abranger o lo seme tre do anno de 1830 ; e
as contas, que se tomarem na dita se são de 1829, só o serão
do 10 semestre de 1828, para podel' pôr-se em pratica a alteração
determinada.
Art. 13. Todas ns repartições, por onde se despendem dinheiros publicos, pre toriío contas no The ouro Publico das
despezos a seu cflrgo, ficando responsavel o 1inistro da Fazenda por sua omi <10 a este respeito.
AI't. 14. Ficam revogadas todas as leis, alvarás e mais resoluções em conlral'io.
Mandamos portanto, etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro
aos 8 ~ios do mez de outubro de 18;i8, 70 da Independencia e do
1m pel'!o.·- 1m perador com rubrica e guarda. - Nliguel Calmon
(lu Pin e Almeida.
QU:ldro demonstrativo dos creditas abertos no corrente exercicio.

~lINISTER1OS

Imperio .................
Justiça •......•..•.•
Estrangeiros. " ..••• : : : :
Uarinha ...
Glerra..................
Fazenda ........••..•

................

EXTRAORDINARIOS

UPPLE:IlENTARE'

53:200~000
36:000,,000
20:900.'000 ..................
i2·!:OUO O O
30:000S000
845:000'OOiJ . .............. -"
570:000;:,000
600:000;(>000
818:-100SUOO . .................
2.431:500.$000
666:000$000

TOT.\L

89:200~000

20:900 000
154:000,,000
·~5: 0003000
i. m :000.'000
818:400$000
3.097:500$000
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Para a satisfação destes creditas foi o governo autorisado a
fazer a emissão de apolices na fórma da Lei de 15 de novembro
de '1827, sacrificando o juro ao capital, ou este áquelle, como
fosse mais consentaneo aos interesses nacionaes.
Na falla com que foi encerrada' essa sessão, o Imperador assim
se exprime:
Bnstantes foram os factos legislativos desta sessão, com tudo
os negocios da fazenda não foram tomados na divida consideração,
e os da justiça não soffreram aquelle impulso que eu esperava.
Em cumprimento da disposição da lei de 8 de outubro, foram
comprehendidas <JS despesas das provincios no orçamento que
devia ser contado de 1 de julho de 1828 a 30 de junho de 1829,
destacando-pe o primeiro semestre de i828, representado no
seguinte
BALANÇO DO 10 SEMESTRE DE 1828
Receita ordinaria e exLraordinaria.
Despeza . . . . . . . . .
Deficit. . . . . • • . . .

•
.
•

.
.
.

. .
. .
'.'

•
.
.

•
.
.

.
.
.

7.258: 16·B745
10.679: 587$000
3.421: 422.$255

Despesa realisada pelos ministerios do
Imperio . .
Jus tiça. . .
Estrangeiros.
Marinha. .
.Guerra. . .
Fazenda . .

346:000$000
13 : 655· o
140: 000. O O
2.567:000.- 00
3.200: 000;-000
4.293:932.-00

A receita ·tem as seguintes procedencias:
Direitos de importa?iio •
"
de exporta ão. .
Despacho maritimo. . •
Interiol' e extraordinaria.

. .
• .
. .
. •

.
.
.
.

2.036:3a5'057
..
..
..

333: 858'4F\2

14:329S~00

4.873:672$256

O orçamento votado nesta sessão, comquonto somente comprehendesse h receita e despeza da côrte e provincia do Rio de
Janeiro, todavia ampliou certas disposições, tornando-as geraes
a todo o Imperio. Entre estas disposições sobresahe a do art. 4°
que determina, que as despezDs das provincias continuariam a
fazer-se na conformidade das leis existentes, sendo as extraordinarias reguladas pela Lei de 20 de outubro de 1823; e que a
importancia das rendas das provincias ficava elevada a
7.596:232$000.
No art. 70 autorizou-se o governo a contrahir um emprestimo;
e no 80 determinou-se que o ministerio da fazenda apresentasse, até
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o dia 15 de maio, o balanço geral da receita e despeza de todas as
provincias no anno findo, e o orçamento geral de todas as despezas publicas para o anno futuro. Neste balanço e orçamento se
devia fazer a individuação das despezas ardina rias e extraordinarias em cada um dos ministerios; nos ditos balanço e
orçamento cada ministerio comprehenderia as àespezas que
se deviam fazer em todo o Imperio, e as explicaria em tabellas, que indicassem, não só a particular applicação, mas
lambem a legalidade de cada nma. No art. 12 mandou que, para
melhor desempenho destas disposições, se contasse o anno financeiro, d'então em diante, de 1 de julho ao ultimo de junho do anno
seguinte; que o orçamento, portanto, que se devia apresentar na.
seguinte sessão, seria de 1 de julho de 1830 a 30 de j unho de 1831)
abrangendo o 1° semestre de 1830.
Em virtude da autorisação do art. 7°) contrahiram-se dous empresUmas internos) na importancia de 4.334:000$ pela venda
de apolices da divida publica, que produziram 2.675:000"', e nm
externo, autorisado por Decreto de 23 de dezembro, dando-se .ao
Visconde de Itabayana e, na sua falta) ao Marquez de Barbacena
os poderes necessarios para contrahil-o na praça de Londres; o
qual foi realisado, como se vê do seguinte contracto:
Saibam quantos este virem, que D. Pedro, por graça de
D.eus e unanime aeclamação do seu povo, Imperador constiluClOnai e defensor perpetuo do Brazil, etc., etc. Ouvindo o seu
c~)l1selho de estado, resolveu contrahir na Europa um emprestimo de 400.000 libras slerlinas para as despesas do seu imperio
na fórma elo determinado no 8rt. 70 da Lei de 8 ele outubro de
1828, e houve por bem nomear-me a mim abaixo assignado
:Visco~de de Itabayana, membro do seu conselho, grande do
Im~erlO.' etc., etc., seu ministro plenipotenciario e enviado extra~rd.lllano para a corte de Londres para este fim, prometlendo
mv~olavelmente guardar, cumprir e executar quanto eu abaixo
asslgnado, Visconde de Habayana, promettcr ou estipular par
parte do mesmo Senhor.
E porquanto, em virtude dos poderes e au Loridades de que me
acho ~ev~ tido, eu o dito Visconde de Itabayana tenho entrado em
~egocJaçao. para fazer o emprestimo da dita somma de 400.000
IIbr.as sterllOas para uso de seu imperio, e por parte de S. M. Imper~aJ, declaro que, á vista dos plenos poderes qne me foram conced~dos pelo mesmo Senhor para o fim acima referido, eu o abaixo
asslgnado, Visconde de !labayana, principio a presente obrigação
geral em nome ele Sua Magestade, empenhando a sua imperial
e sagrada :pa~avra no seu estricto e inteiro cumprimento.
1: ° Emlttlr-se-hão apolices pagaveis ao portador vencendo
um Juro de 5 % ao anno pela quantia necessaria para fazer a dita·
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somma de 400.000 libras, cuja quantia será posta á disposição de
S. L Imperial pela fÓI'ma e maneira estipuladas em uma cedula
de taes apolices, que se de, e juntar á pres nte, e eu me obrigo, a
que o juro deste emprestimo, que começa no 10 de abril ultimo,
seja pago em Londres, por semestres, aos portadores das ditas
apolices; a saber 21/2 % no 10 de outubro, e 21/2 % 110 10 de
abril subsequente, e assim successivamente no ia de outubro e
no iode abril de todos os annos.
2. 0 Além disto, obrigo-me a applicar annualmente umfundotle
omortisação, ao menos ele i % , sobre a importancia das apolices
emittidas, com juros accumulados, para o resgate ele semelhantes apolices, cujo resgate, que deve começor de i de janeiro de
1830, será effectuado por compl'a, quando as apolices estiverem
ao par ou abaixo delle, e qllondo acima, sef'á determinado por
sorteio feito em Londres no ia de abril ele coda onno, e o resultado immediotamente publicado no Gazeta ele Londres; os numeros. qlle sahirem serão pagos ao par com os respectivos juros
vencidos no 10 de outl.lbl'O seguinte, e as apolices resgatodas sel'fio
inl.ltilisfldas e depositodAs no Banco de Inglaterra em presença de
um tabellião publico, dos agentes do emprestimo,e elo enviado em
Londres de Suo Magestade Imperial ou de pessoa legitimamente
alltorisada por Sua Magestade 011 pelo enviado. Os valores e numeras das opolices resgatadas serão publicaaos uma vez por anno
na Gazeta ele Londres >' os respectivos juros quer resgatados por
sorteio, quer por compra, serão destinados ao fundo de amortisação; quando as flpolices estiverem acima do par, o somma
annualmente empregada no fundo ele amortisação ntío deveJ'lÍ
exceder dei % sobre a importancia dellas com os jur s das que
houverem sido resgatadas.
Si, no fim de 30 annos, houver ainda algum re to do emprestimo a resgatar, será eUe pago ao por.
3. o Sendo a pre ente divida contrahida com autoridade de
Sua M. Imperial e para uso ele se'l povo, todos os creditas de
seu imperio ficlJm lJpplicados ao seu poO'omento; porém, para
com maior pontualidade assegurar o cumprimento das obrigações
aqui expressas, Sua Mogestade parlic'J!armenle hypo~llecará o
rendimento das Alfandegas da cid:lcle do Rio de Janeiro, e expedirá as convenipntes insLrucções ao administrador deste ramo de
suas rendas paro que delle forme um fundo particular, que não
será distraido para qunlquer despeza do seu governo, sem que 8e
tenha remettido a importancia necessaria ao pogamento dos juros deste empreslimo, e ao resgate do capital, conforme as con·
dições da presente escriptura gel'al: ficando ouLrosim convencionado que haverá sempre em Londres, a cargo dos agentes
deste emprestimo, uma somma disponível para os juros àe seis
mezes, e paro metade da somma que tem de ser annualmente
applicada ao fundo de amortisação.
4. o Eu o Visconde de Itabayana, em nome e por parte de
Sua M. Imperial, pelo presente me obrigo a que o pagamento dos
juros deste emprestimo, e o respectivo resgAte, sejam realisado~,
quer em tempo de paz ou de guerra, sem distincção dos POSSUIdores das apolices, embora pertençam eUes a uma nação amiga
ou inimiga; si acontecer que algum estrangeiro possuidor de
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qualquer apolice morra ab intestato, elias passarão aos seus herdeiros na ordem da successão estabelecida pelas leis do poiz a
que elle for slljeito, e taes a polices suo e serão li Vl'es de sequestro, quel' paI' dividD~ do Estado, quer de p~t'~iculat'es, O presente
inslrumento de escrlptura gel'al, com o orlg1t1al dos plenos poderes de S, M. Imperial, serão depositados no Banco de Inglaterra
em minha presença, na dos agentes elo empl'estimo, e na de um
LabelJião publico, onde ficarão até que se tenha resgatado todo o
emprestimo, e re tituido, depois ele inuLilisada a dita escl'iptura
get'al. Em fé c testemunho do que eu Visconde de Itabayana, em
virturie do;::, poderes qne me foram conced idos por S, 1. 1m perial,
assignei a presente e ellei com o sello de minhas arma em Londl'es aos 26 dias do mez de junho de 1 29.- Visconde ele Itabayana.

Assignado, sellac10 P. entregue pelo Visconde de Itabayana por
parle do crovemo bl'UziJeit'O, em vir tude àe ~eus plenos podet'es, na
pl'esença do Mal'C[uez de Barbacena, c de wm Scal'er, tabelJião
publico em Loncll'es.

Apolices pertencentes a este empl'estímo
A, n3, 1001 ii 1192-192 d~ ~ 1:0 o
B, ns. i 01 a 2151- i15! " 500
C. IIS. 5001
" 2':>0

~

192:000
" 577:000
20 0
»
76 :200

CONTRACTO COi\l ROTH CHILD
'ontrado feito no ui" ue boje, :J de julhu d" 1 2~, ont"o " Eh, o Visconue d" Habayuu:t,
grande do Imperio do B,'az,l
cavalJeiro d diver as o ,'dens, ministl'o plenipotenciario e
enviado extmordinal'io de -, M, o lmpel'ador, o Sr, D, Pedro l, na corte de Londres,
obrand e'll nome o p I' parte d mesmo SonheI', c Nathan ~layel' RothschiJll, negociante
desta cidade de Londres, pOl' outr~ parte,

Porquanto D. Pedl'o I, pela graça de Deus e unanime acclamação de seu povo, Imperador constitucional e defensor perpetuo
do BI'azil, etc. etc. Resolveu com o pal'ecer do seu conselho de estado controhir na Europa um emprestimo de quatro centas mil
libras sterlinas para serviço do imperio, fazendo parte elo determinado no art. 7 da Lei úe 8 de OUtUbl'O de 1828, e houve por bem
nomear para este effeito o sobredito Visconde de Ilaboyana e, em
sua Dl.lsencia, o Marquez de Barbacena) do seu conselho de estado,
embaixador extraordinario na C(lrte de Londres, obrigando-se a
cumprir e guardar inviolavelrnente tudo quanto pelo dito Visconde de Itaboyana ou Marquez de Barbacena for ajustado e estipulado para a neg'ociaçuo ou contracto do dito emprestimo; e havendo o mesmo Visconde de ItabaYllna ,em virtude da autoridade
e p~der, que pal'8 isto lhe fora outhorgado, feito e assignado uma
obrigação geral em nome de S. M. o Imperador do Brazil, pela
q~Dntia de 400.0 O libra ,como se vê da copiEI j UD ta (cuja obrigação
fOl depositada no Banco de Inglaterra) preparando-se certifica,dos especiaes de 1.000 e de 5UO libras sterlinas, a fim de se·
rem emittidas á medida que necessarias forem na n'\aneira abaixo
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contratada. E porqnanto o dito Nathan Mayer Rothschild contractou, e está de accordo de emprestar e avançar a somma de 200.000
libras sterlinas, metade da referida quantia de 400.000 libras, á
razão de 54 libras dinheiro por cada 100 Libras sterlinas no minimo
em apolices, sujeita a deduçcão para unico uso e beneficio delle
Nathan Mayer Rothschild de 2 libras por conta do capital nominal,
como commissão pelo custo e preparo dos cert.ificados, recibos,
despezas de corretagem, salarios de caixeiros e trabalho delle
Nathan Mayer Rothschild, na negociação do dito emprestimo,
ficando assim a sornma liquida, que o mesmo Nathan Rothschild
tem de pagar - e 52 libras sterlinas em dinheiro, por cada 100
libras em apolices nos termos e condições abaixo mencionadas;
ajustou-se entre o dito NaLhan Mayer RoLbschild e o governo imperial, representado pelo sobredito Visconde de rtabayana :
1.0 Que o dito Nathan Mayer Rothschild immediatamente tomará
sobre si o referido emprestimo de 200.000 libras sterlinas á razão
de 52 libras, dinheiro, por cada 100 libras em apolices, fazendo
assim a somma total de 384.600 libras nominaes ou em apollces;
e pagará e applicará o producto delIas, quando vencido for, na
conf'ormidade do art. 2° deste contracto, na maneira e nos termos
maréados no art. 4° delle. E o dito Visconde de Habayana entregará ao mesmo Na than Mayer Rothschild certificados das dilas
384.600 libras sterlinas até o dia 12 do corrente mez de julho, ou
logo que possivel seja.
2. ° Que o dito Natham Mayer Rothschild adiantará as mencionadas 200.000 libras em 12 consecutivos pagamentos mensaes
de 66.666 libras 13 schilings e 4 pennys cada um, cujo primeiro
pagamento ou prestação se deve considerar vencido no dia 1 ele
junho proximo passado.
.
3.° Que o juro ou dividendo das ditas 384.600 libras, capital
nominal, começará a contar-se e será calculado do 1° de abril
ultimo; e haverá coupons ou recibos de dividendos, que serão
pagos pelo governo brasileiro no escriptorio do dito Natham
Mayer Rothschild em Londres, e serão juntos aos certificados
que devem emittir-se na conformidade deste contracto: e o dito
Natham Mayer Rothschild poderá assignar os mesmos coupons,
ou fazerque sejam assignados em nome do Visconde de rtabayana,
por parte do governo im periaI.
4.° Que ao dito Natham Mayer Rothschild será livre o
pagarem no seu escriptorio de Londres os dividendos das ditas
384.600 librAS capital nominal, quando vencidas forem) e tambem
os dividendos ora vencidos, ou quando para o fuLuro se vençam, de
um outro emprestimo de 2.000.000 de libras sterlinas, negociado
pelo mesmo Natham Mnyer Rothschild com o governo brazileiro
no anno de 1825, por cujo ultimo pagamento se poderá servir da
somma das 200.000 libras que ora se ajusta serem adiantadas
pelo mesmo Natham Mayer Rothschild, ou de parte dellas, que
de tempos em tempos ficar existindo em seu poder, ajustando-se
outrosim e declarando-se mais expressamente que nenhuma
porção da dita somma das 200.000 libras se retirará das mãos e
poder do mencionado Natham Mayer Rothschild, nem poderá
ser distrahida para outro fim, qualquer que seja, sem consentimento deUe por escripto. E Sua dita M. Imperial, ou
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seus successores, remetterão de tempos em tempos ao dito
Natham Mayer Rothschild, depois de exhaurida a referida somma
das 200.000 libras pelo mesmo adiantaJa, o dinheiro preciso para
os dividendos que houverem de vencer-se relativamente ás sobredilas 384.600 libras fi fim de que a direcção de taes dividendos fique
a cargo delle aLham Mayer Rothschild, devendo estas remessas
ser feita com antecedencia de seis mezes pelo menos, ao tempo
do vencimento dos mesmo dividendos, pagando o dito Natham
Mayer Rothschild ao governo im perial um juro de 4 % ao 1'11100
por todo o tempo que taes sommas existirem em seu poder até
o vencimento dos dividendos para que hão de ser remettidos e
appLicados.
5.0 Que o dito Natham Mayer Rothschild fará, pelo que diz
respeito ás 200.000 libra ,parte do dito em pl'estimo de 400.000
libra, as compras que forem precisas para o fundo de amortisação
determinado na obrigação geral do mencionad emprestimo de
400.00J libras, sendo para isto fornecido pelo governo imperial ao
mesmo Natham Mayer Rothschild os mencionados fundos
pal'a fazer as ditas compras; e o referido Visconde de Itabayana se
obriga, por parte e em nome de S. M. Imperial, a que os fundos
necessal'ios para as ditas compras sejam devida e regularmente
suppridas ao mesmo Natham Mayer Rothschild.
6.° Que o dito Natham 1ayer Rothschild dará (si assim lhe
for exigido) nos dias 31 de dezembro do anno de 1 31 e 31 de
dezembro de todos os annos consecutivamente, ou antes, si
preciso for, uma conta dos dividendos que tiver'em sido pagos
por elle, relativamente ao mencionado emprestimo de 200.000
libras, cuja conta será entregue ao representante de S. M. o
Imperador em Londres, ou seus successores, e documentado
com os respectivos coupons.
7.° Que no caso em que o dito NaLhom Mayer Rothschild
disponha de seus interesses, em parte ou no todo dos ditos certificados, lhe será licito fazel-o da maneira que julgar propria
para as compras acima referidas.
8.° Que pelos serviços acima mencionados S. M. o Imperador
e os seus successores pagnt'ão ou concederão a elIes NaLham
~arer l\othschild uma commissão de 1 %
do empate dos
diVidendos a vencer cumulativamente, e paga veis sobre a parte
d~ referida somma de .s ::184:60 capital nominal, que não haja
SI~O reunido, ou que não seja de conta particular do governo,
seja elle Natham Mayer Rothschild, ou não, possuidor,
d?s diLas certificados, ou de parte delles, ao tempo do vencimento respectivo; e tal commissão deverá ser pago do valor
de todas as apolices pertencentes ao dilo Natham Mayer
Rothschild, sobre as quaes faça ou tenha feito algum adiantamer.:to; da mesma [órma será concedida ao mesmo Natham
Mayer Rothschild a usual corretagem de 1/8 de todas as
compras feitas pelo dito Natham Mayer Rothschild para o
fu~do de amortisação, sem nenhuma outra despeza ou com·
mIssão qualquer, relativamente ao pagamento dos ditos dividendos e compras para o mencionado fundo de amortisação.
. 9.° Que ao dito Natham Mayer Rothschild se concederájuro.
á· razão de 4 % ao anno por todas as quantias, que elle houver
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de adiantar ao dito governo das prestações estipuladas no dito
emprestimo de 200.000 libras desde o dia em que taes adiantamentos tiverem lagar até aquelle em que, vencendo-se as mesmas
prestações, tenha o importe dellas de ser levado a credito do
governo brazUeiro na conformidade deste contracto; e da me ma
fórma o dito atham Mayer Rothschild pagará e concederá ao
governo imperial juro a razão de 4 % ao anno sobre todas as
quantias que de conta do mesmo govemo pararem em seu podei',
e por todos os saldos que houvera favor do governo e fical'em eOI
casa delle NaLham Mayer Rothschild relativamente ás prestações
do pagamento das ditas 200.000 libras, a começar e a dat81' das
diversas epocas em que ellas houverem de ser vencid:ts e paga veis
pelo dito Natham Mayer Rothschild na confol'midade do art. 2°
deste contracto. E finalmente o mesmo govemo imperial, por via
do dito Visconde de Itabayana ou por outro embaixador, millistro
ou agente devidamente acreditado ou autorisado, executará por si,
e fará executar todos quantos necessarios fOl'0m para melhor,
mais perfeita e absoluta' satisfação e confil'mação do mencionado emprestimo de 200.000 libras, porelles contractado com o
referido Natham Mayer Rothschild) como acima se declara.
E' igualmente que o dito Visconde de Itabayana, como plenipo··
tenciario, e por tanto quanto tempo continuar na qualidade de ministro e enviado de S. M. Imperial neste paiz, e no ca o de deixar
de o ser, aquelle ministro plenipotenciario e emba ixador, encarregado de negocias, ou outro qualquer legol representante do dito
Gov~rno Imperial na Côrte de Londres, .assignará e dará execução
aos certificados de que acima se trata, bem como todas as outl'as
seguranças queo referido Natham Mayer Rothschildjulgar proprio
adoptar afim de levar a seu pleno e devido effeito o mencionado
emprestimo de [!, 200.000. Em testemunho do que os ditos partes
contractantes aqui presentes assignaram este no dia e aono acima
declarado.- 'Visconde de Itabayana.- :-"atham Mayel' Rothschild.
CONTRACTO COM

WILSON.

Contracto Jeito no dia de hoje) 3 elejulho ele 1829.

S. Ex. o Visconde de Habayana, grande do Brazil, cavalleiro
de diversas ol'dens, ministro plenipotenciario e enviado extraordinario de S. M. o Imperador D. Pedro I na CÔl'te de Londres,
obrando em nome e por pal'te do mesmo Senhor, e Thomaz
Wilson & Comp. negociantes desta cidade de Londres, por
outra parte.
Porquanto D. Pedro J, pela graça de Deus e unanime acclamaçtio de seu povo, Imperador Constitucional e Defen ar Perpetuo
do Brasil etc. et.c. Resol veu com o pa recer de seu Conselho de E todo
contrahir na Europa um empresiimo de [!, 400.000 pora serviço
do Impel'io, fazendo parte do determinado no art. 7 da Lei de 8
de outubro de 1828, e houve por bem nomear para esse effeito o
sobredito Visconde de Itabayana, e em sua ausencia ao Marquez
de Barbacena, de seu conselho, embaixador extrãordinario na
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Côrte de Londres, obrigando- e n cumpri!' e guardar inviolavelmente tudo quanto pelo dito Visconde de Itabayano, ou o Marquez
de Borbaceno, for ajustado e e tipulado para a negociação ou conlraclo do dilo empre limo, e havendo o mesmo Visconde de Ita))oyana em virtude da autol'idade e 'podel', que pOl'aes se fim lhe
[orom ~utorgados, feito e nssignad uma obl'igoção gel'al em nome
de s. M. o Imperador do Brazil pela quanlia de f, 400.000 (como se
vê do cópia junta) cujo obriga\üo foi depositada no Banco de Inglolel'ro, prepal'ando- e certificados especiaes de f, LOCO e de
f, 500 afim de serem emilLidas á medida que necessarios fOl'em na
maneira abaixo declarada. E porquanto os ditos Thomaz 'Wilson
& Comp. controctal'am e esl50 de occôrdo de emprestar e avançar
tl om111a de f, 199.9\0, sendo metade, menos uma fracção, da referido sornma de f, 400.000 á razão de f, 54, dinheiro, por cada 100,
nominaes ou em apolice~, sujeita á deducção, pDl'a unico uso e beneficio deltes Thomaz 'Wilson ". Comp, de 2 % do capital nominal,
como commiss[ío pelo custo e pl'eparo dos certificados, recibos e
despezas do corretagem, alarios de caix.eiro , e trabalho delles
Tl10maz Wil on & Comp. na negociação do dito emprestimo; ficando
a . im n omma liquida, que o mesmo Thomaz 'Wilson & Comp.
tem de pagar, f, 52 em dinheiro por cada f, 100 em apolices, nos
termos e condições abaixo mencionados; ajustou-se entre os ditos
Thomaz 'Wilson & Comp. e o Governo Imperial, representado
pelosobredito Visconde de Jtabayana, o seguinte a saber:
1.0 Que os ditos Thomas Wilson & Comp. immediatamente
tomarão sobre si o referido emprestimo de f, 19:1.940 á razão de
f, 52 em c1inheil'o, por ada f, 100 em apolices ; e fazendo assim a
somma total de f, 3· 4.500 nominaes ou em apolices, e p~garão e
opplical'ão o pl'oducto della , quando vencido for na fórma do art. 2
deste contracto, na maneil'a e nos tel'mos marcados no art. 4 delle ;
e o elito Visconde ele Itabayono entl'egal'lt aos mesmos Thomas
Wilson & Comp. certificados das ditas f, 384.500 até o dia 12 do
COl'l'ente mez de julho, ou logo que passiveI seja.
2.° Que os ditos Thomas Wilson & Comp. adiantarão as
mencionados f, 199.940 em 12 consecutivos pagamentos mensaes de f, 16.661, -13 - 4, cada um, cujo primeiro pngamento, ou
11l'estação, se deve considerar vencido no 1° de junho passado.
3.° Que o juro ou divi lendo das ditas f, 384:50, capital
nominal, começará a contar-se e será calculado do iode abril ultimo, e haverá coupons ou recibos de dividendos, que serão pagos pelo Governo do Brazil em Londl'es nos escriptorios dos ditos
Thomas Wilson & C. Ba eth Crawforcl & Comp. e Fletcher Ale~ander & Comp. e s rão juntos aos certificados, que devem emitttl'-se na conformidade deste contracto, e que os ditos Thomas
Wilson & Comp. poderão assignar os mesmos coupons, ou fazer
que sejam assignados em nome do dito Visconde de ltabayana,
por parle do Governo Imperial.
4. ° Que aos ditos Thomas IVilson & Comp.) Baseth Cra\\'forc1
& C0!U!L, Fletcher Alexandel' & Comp. será livre o pagarem seu
escrl,Ptorio de Londres os dividendos das ditas f, 384.500 capital
nom~nal, quando vencidos forem, e tambem os dividendos, ora
venCIdos, ou que para o futlll'o se vençam, de um ouko emprestimo
ele f, 1.000.000 negociado pelo mesmo Thomas Wilson & Comp.,
H. F.
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.""""""
Comp. e FleLcher Alexander & Comp. com o
""",,

BaseLh Crawford &
Governo Brazileiro em 1824, para cujo uHimo pagamenLo se servirão da somma de E 199.940 que ora se ajusLa de serem adiantadas pelo mesmo Thomas Wilson, & Comp. ou da parLe dellas
que de tempos em tempos ficar exisLindo em seu poder, ajustando-se ouLt'Osim, e declarando-se muito expresamenLe, que
nenhuma porção da diLa somma de E 199.940 se retirará das
mãos dos mencionados Thomas Wil80n & Comp. nem poderá ser
distrahida para outro fim, qualql1er que seja, sem o consentimenLo delles por escripto. E S. M. Imperial, ou seu successares, remetterão de tempos em tempos aos ditos Thomas Wilson
& Comp., Baseth Crawford & Comp., FleLcher Alexandre & Comp.
depois de conferida a refel'idn somma de E 199.940 pelo mesmo
adianlada, o dinheiro pl'eciso para os dividendos, que houverem
de vencer-se relativamente sobre a dita somma E 384.500, afim
de que a direcção de toes dividendos fique a cargo dos ditos
Thomas "Wilson & Comp., Baselh Crawford & Comp., FleLcher
Alexandre & Comp. devendo essas remessas ser feiLas com
anLecedencia de seis mezes, pelo meno , ao tempo do vencimento dos mesmos dividendos; pagando os diLas Thomas
Wilson & Comp., Basetll Crawford & Comp., FleLcher Alexandre&Comp., ao governo do Brazil um juro de 3 % ao anno
por todo o tempo que taes sommas existirem em seu poder até o
vencimenLo dos dividendos para que hão de ser remetLidas e
applicadas.
5. ° Que os ditos Thomas Wilson & Comp. BaseLh Crawford &
Comp., Fletcher Alexander & Comp. farão, pelo que diz respeitoá
somma de E 199.940, parte do diLo emprestimo de E 400.000, as
compras precisas para fundo de amortização determinada
na obrigação geral do mencionado emprestimo de E 400.000, sendo
para isLo fornecidos pelo Governo Imperial aos mesmos Thomas
,;Vilson & Comp., BaseLh Crawford & Comp., Alexander & Comp.,
os necessarios fundos para fazerem as ditas compras, e o
referido Visconde de Itabayana se obriga, por parte e em nome
de S. M. Imperial, a que os fundos necessarios para as ditas
compras sejam devida e regularmenLe suppridos aos ditos Thomas Wilson & Comp. Baseth Crawford & Comp., Fletcher Alexander & Comp'
6. 0 Que os ditos Thomas Wilson & Comp. BaseLth Crawford
Comp., Fletcher Alexander & Comp. darão, si assim lhes for exigido, no dia 31 de dezembro de 1831 e 31 de dezembro de todos os
annos consecutivamente, ou pouco depois com Q brevidade passivei, uma conta dos dividendos que tiverem sido pagos por elles
relativamente ao mencionado emprestimo de E. 199:940, cuja
conta será entregue ao representanLe deS. M. Imperial em Londres.
ou seus successores, e documentada com as respectivas compras,
si lhe forem exigidas.
7. 0 Quepelossel'viços acima mencionados, S. M. Imperial, ou
seus successores, concederá e pagará aos dilos Thomas 'Wilson&
Comp., Basetth Crawford & Comp., Fletcher Alexander & Comp.
uma commissão de 1 % sobre o taLaI dos dividendos que annualmente, se vencerem, relativamente á parte da dita somma de
J!.. 384.500 capital nominal, que não llaja sido remida ou que
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não seja de conta particular do governo, sejam eUes Thomas
Wilson & Comp., Ba etth Crawford & Comp. Fletcher Alexander &
Comp, ou não, os possuidores dos ditos certificados ou de parte
delles 'ao tempo do respectivo vencimento ; e tal commissão deverá ser paga do valor de toda a apolices em poder ou hypothecadas aos ditos Thomas "Wilson & Comp. por adiantamento por
elles feitos, e outrosim, se concederá aos ditos Thomas Wilson &
Comp., Baseth Crawford & Comp, Fletcher Alexander & Comp.
a corretagem do estylo de 1/8 % por todas as compras, que
fizerem para o sobre dito fundo de amortisação, sem mlüs outra
despeza ou commis ão alguma relativ~mente ao pagamento ~e
tae dividendos ou compra para o menclOnado fundo de amortlsacão.
'S.o Que aos ditos Thomas Wilson & Comp. se concederá o
juro de 4 % ao anno paI' todas as sommas, ou quantias, que
elles houvel'em de adiantar 90 dito governo das prestações estipuladas no dito empresLimo de E. 199.940, desde o dia em
que taes adiantamentos tiveram logar, até aquelle em que, vencendo-se as mesmas prestações, tenha o importe dellas de ser
levado ao credito do governo brazileiro na conformidade deste
contracto; e da me ma fórma os ditos Thomas "Wilson & Comp.
pagarão e concederão ao governo im perial juro á razão de 4 %
ao anno sobre todas as quantias que, de conta do mesmo governo, parar'em em seu poder, e por todos os saldos que houver
a faval' do governo, e fical'em na casa de Thomas Wilson & Comp.
Baseth Crawford & Comp., Fletcher Alexander & Comp. e pelo
que diz respeit,o áquellas quantias que na conformidade do art. 4
deste contracto, houverem de ser gradual e antecipadamente remettidas aos ditos Thomas "Wilson & Comp., Baseth Crawford &
Comp., Fletcher & Comp., se abonará ao governo brazileiro ojuro
marcado no dito art. 4, devendo entender-se, que o juro de 4 %
de que acima se trata (se algum tiver de pagar-se) é meramente
relaUvo ás prestações de E. 19~1. 940, e que será contado da data
dos diversos prazos, em que taes prestações se vencerem e
deverem ser pagas pelos ditos Thomas "Wilson & Comp. na
fórma do art. 2. 0
9. 0 E finalmente o mesmo governo imperial, por via do Visconde de Itabayana, ou por outro embaixador, ministro ou agente
devidamente acreditado ou autorisado, executará por si ou fará
executar, todos quantos actos necessarios forem para melhor,
mais perfeita e absoluta ratificação e confirmação do mencionado
emprestimo de E. 199.940 por eUe contratado com os ditos
Thomas Wilson & Comp. como acima se declara, e igualmente
que o dito Visconde de Itabayana, como plenipotenciario, e por
tanto quanto tempo continuar na qualidade de ministro e enviado
de. S: M. Imperial neste paiz e, no caso de deixar de o ser, aquelle
mllllstro plenipotenciario, embaixador encarregado de negocias,
ou qualquer outro legal representante do governo imperial na
Corte de Londres, assignará e dará execução aos certificados
de q!Je acima se trata, bem como todas as outras seguranças, que
os ditos Thomas Wilson & Comp. julgarem proprio adoptar afim
de levar a seu pleno e devido effeito o mencionado emprestimo de
i. 199.940.
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Em testemunho do que as ditas partes contractantes aqui
presentes assignaram este no dia e anno acima declarado.I isconde de ltabayana.-Th07nas 1;r. ilson~' omp.
Como se vê, este emprestimo, contrahido com as mais gravosas condições para o paiz, foi quasi todo para satisfazer os encargos do emprestimo de 1,,24, que aliás foi feito com melhores
condições, cornqllanto a taxa do juro fosse de 4 % , visto que
tinha de ser pagei sobre um capital quasi duplo daquelle que se
recebia.
113.29

o exercicio de 1820 a 1830 começou estando o paiz em deploraveiscondições financeiras. A par de um orçamento desequilibrado por grande deficit, a moeda circulante, principalmente a
de cobre, que mais superabundava, estava muito depreciada,
tendo sido forçoso lançar mão do recurso pernicioso de dar-se
curso forçado ás notas do Banco, garantindo o governo o seu
pagamento. Como consequencia da depreciação da moeda, o
cambio baixou extraordinariamente, elevando-, e o preço de todos
os generos de consumo e aggravando-se especialmente a sorte
dos funccionarios publicas.
Por Decreto de 9 de fevereiro foi convocada extraordinariamente a assembléa geral para o dia 1 de abril, por assim o exigir
o bem do Imperio ; e na faHa com que abriu a sessão, decimaL! o
Imperador que o motivo especial da convocação era o estado dos
negocias da Fazenda em geral, e com especialidade o arranjo do
Banco do Brazil ; accre centando as seguintes palavras: Claro é
o. todas as luzes o estado miseravel a que se acha reduzido o
Thesouro Publico, e muito sinto prognosticar que, se nesta
sessão extraordinaria e no decurso ela ordinaria, a assembléa,
a despeito das minhas reiteradas recommendações, não arranja
um negocio de tanta monta, desastroso deve ser o futuro que
nos aguarda.
O Conselheiro Miguel Cülmon dll Pin e Almeida, no relatorio
que apresentou ao corpo legislativo, dando conta da receita e des·
peza do anno findo, limitou-se ao primeiro semestre do anno de
1828; e apresentou o seguinte orçamento:
Receita .•
Despeza •
Deficit. • •

21.673:H9~50J

29.061: 072~7i2
7 .387: 953} l!2
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Reclamou a adopção dos meios precisos para equilibrar-se a receita com a despeza publica, ponderando que, em presença de um
deficit permanente, não ha credito que valha, nem economia que
baste, nem administt'ação que aproveite; e que, augmentando
pt'ogressivamente fi despeza com os reformas e creações exigidas
pela nova fOl'ma de governo, era preciso acompanhal-a com recursos na receita para satisfazeI-a; sendo entreLonto lamentavel
que na receita nua Livesse havido o ougmento que se desejaria.
A dignidade e pl'osperidode do Brazil, continúa elte, reclamam
a mesma séria attenção da assembléa sobre o futuro que nos
aguarda.
Tratando das dividos do Estado, diz que a divida activa era
de 5.822:938.h 200, a passiva de 17.796:622$221, a fundada de
9.3G3:í69$035, e a flucLuante de 26.021:000:"9 O.
Por decreto de 2 de março se mandou execuLar a nova pauta
geral nas avaliações para os despachos dos generos e mercadorias na Alfandega da Côrte.
Pela Lei de 23 ele setembro de 1829, determinou-se que, no dia
, 11 de dezembro deste anno,' dia em que devia terminar o prazo
da existencia do Banco do Bt'azil, fossem suspensas as suas transacções e entrasse elle em liquidação; para isto seria nomeada
llma commissão de accionistas por parte elo Banco, que trabalharia de accôrdo com o Procurador da Fazenda, auxiliado
pai' uma commissão de
tres membros nomeados pelo
Governo. O primeiro cuidado desta comm~ssão devia ser a liquidação da divida do governo, vel'ificação do estado da caixa
dos depositos publicas e p:lrticulares, as tt'ansacções das coixas
filiaes de S. Paulo e Bahia, a verificação das notas em circulação, as quaes deviam ser subsLituidas por outras de novo
e mais aperfeiçoado padrão, sendo estas assignadas por dous
accionistas do B'lnco e um cidadão designado pelo governo. Esta
emissão seria unicamente applicada á substituição das notas
existentes em circulação, sendo considerado como crime de moeda
falsa o abuso dessa med ida ou preceito, e punidos os seus
autores.
No art. 3D da mesmo lei declarou-se que a nação afiançava as
notas do Bunco, devendo ser recebidas nus estações publicas as
do novo padrão, e que, liquidada a divida do Estado, si esta fosse
maio!' elo que a emissão do Banco, o excesso. seria pago em
apolices da di vida. publica autorisac1a pela lei de 15 de novembl'O·
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de 1827; se porém fosse o contrario, seria immedintamente retirado da circulação o excedente.
Pelo art. 12 o Governo se obrigava a resgatar annualmente 5 Ofo
das notas emittidas, para o que o Corpo Legislativo decretaria no orçamento os fundos necessario , sendo desde logo
consignadas as propriedades nacionaes que, não sendo precisas
ao serviço publico, podessem ser vendidas. O resgate seria feito
pela Caixa da Amortisação.
A liquidação do primeiro semestre do anno foi feita juntamente com a do segundo semestre do anno findo, e por isso apresentaram-se neste anno dous balanços.
BALANÇO DE 1828 a 1829
Receita ordinal'ia e extraordinal'ia.
Despeza. . . . • . . • .
Saldo. . . . . . . . . •

.
.
.

•
.
•

.
.
.

.
.
.

.
.
.

•
.
.

'14.406: 240S205
13.911:492'696
494:74.7$509

Despeza realisada pelos ministeriOs do
Imperio . •
Justiça • •
Estrangeiros.
Marinha. .
Guerra • .
Fazenda. .

901 :040 928
134:677$229
300:364.710
2.910:538 '118
3.64.9:016' 6
6.015:854.$875

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importação.
)}
de exportação .
Despacho maritimo. •
Interior. . . . • .
Extl'aol'dtnaria . . .

6.599: 923$572
572: 180~068
63:287$5J5
i. 922: 500S061
5 .348 :348.)952

Figurando como receita extraol'dinaia a quantia de 4.429:200"',
proveniente da venda de apolices, e de outras verbas extranhas
a esta classificação, a receita ordinaria foi 9.157:891 955.
O Thesouro principiou a cumprir o art. 12 da Lei de 8 de outubro de 1828, que mandou contar o anno financeiro de julho a
Junho. No balanço que acaba de ser transcripto estão comprehendidas, pela primeira vez, a receita e a despeza das provincias.
Na falIa com que encerrou a sessão extl'aordinaria no dia 3 de
maio, e abriu a ordinaria, ainda disse o Imperador:
Os negocios da fazenda, que vos tenho recommendado, devem
continuar a merecer-vos particular cuidado e zelo na presente sessão. Elles constituem a parte mais transcendente e gloriosa da tarefa que vos tem sido commettida, e espero que delles
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vos occupeis com fervor igual á solicitude que eu tenho pela
prosperidade do Brazil.
Ainda nesta sessão não foi votado o orçamento; e, talvez por
este motivo, se nota o desagrado imperial no laconismo com que
foi encerrada a sessão, dizendo-se apenas:
Augustos e dignissimos senhores representantes da Nação.
Está encerrada a presente sessão.
E assim terminou a 1a legislatura do Imperio, não se votando,
durante ella, nem um orçamento, lei que constitue a primeira
necessidade de uma nação bem organisada.
No exercicio de 1829 a 1830, a receita, ~inda cobrada segundo
as antigas leis coloniaes, e a despeza liquidada, constam do seguinte balanço.
BALANÇO DE 1829 a 1830
Receita ordinal'ia e extraordinaria.
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo.. . . . . . . • . .

.
•
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. .
. .
. .

23.761: 68"-100
t8. 2l3: 041.'935
5.543:826$466

Despesa realizada pelos ministerios do
Impel'io. .
Justiça. .
Estl'angi!iros
Marinha .
Guerra. .
Fazenda .

.
•
.
.
.
•

1.322:650~041

452:689 '229
4l9: 7l 25
3.184:382$026
-I. •850: 703 - 29
7.982:7-1.5$122

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de impol'taçã .
»
de exportação
Despacho mari timo.
Interior. . • . .
l~xtl'aol'dinaria . .
Ji'igul'a como receila xtraordinal'ia.
Emissão de moeda de cobre. . . .
Emissão de apolices da divida publica.
Empl·p.stimo e movimento de rUDd s.
D po iL os. . . . . . . . • .

6.273:3-15 -57
1.302:919'980
41 :276"340
7.9.J:199 06
9.1 0:127.)117
•
.
.
.

.
:
•
•

.
.
.
•

• . 3.495:278$360
. . 1.91 ':200$000
. . 3.711:561 116
.'
106: 054. 000

Não teem verdadeira claE'sificação estas verbas consideradas
como receita; são recursos de que lançava mão o Thesouro para
upprir dejicits.
E' pois a receita ordinaria de 15.581: 741$283.
Fazendo-se uma recapitulação da receita e despeza dos orçamentos liquidados, verifica-se a importancia total:
Na receita.
Na despeza.
Defioit. .

88.092:259$297

90.442:292~75-1

2.350:033 457
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dando a média annual para a
Recei ta.
De3peza.

.
.

.
.

•
•

•
•

.
•

•
.

.
.

•
•

•
.

.
.

12. 58!: 6)IS1:!~
12. 920 :327.~53G

•
•

Si O cleficitde2.350:033$457 representasse a differença entre
a receita a despeza ordinarias, bem lisongeil'O se poderia con·
siderar o estado financeiro do paiz, del1lon lrando uma renda
capaz de acompanhar' a crescente despeza feita com n organisação
do imperio ; porém assim não acontecia, porque na receita figurava como renda a importanciade 30.103:965.638, proveniente dos
emprestimos externos e internos, emissões de apolice , depositos,
contribuições, sequestros e outras verbas de que o Thesouro lançou
mão para acudir ás despezas, ficando assim demonstrado, que
em nenhum dos exercicios orçamentarias houve saldo real.
Nesta dala a divida do estado era a seguinte:

e

DIVIDA EXTERNA

.c

Rmprestimo de 1824 .
eon vençào portltg'llezn..
Emprestimo de 1828. •

Ellll'éis:l.o

ominal

Oapital "0:11

:e

3.000.00)
1.4 0.000
»
400.000

,.

»
»

C:lIlIU.

<1067 I:,

12.0 5:777$777
4.622:222.'222
2.269:1-5"555
18.957:155.551

3.393.500
i. 30ll. 010
638.200

DIVIDA INTERNA FUNDADA
Emprestimo de 1796.
»
de '1822.
»
Suisso .
Apolices de 6 % •

6l1,557,52<1
162: 831$34(\
2:300'000
12.808: 200S300
13.581:889,~370

Juro annual da divida externa.
»)
»)
"
»
interna.

i. 132: 236$l10
8l5:093"362
1,947:329~472

Di vida lluctuanle

'19.905:12,373

Nesta divida se comprehende o valor das notas do Banco elo
novo padrão, bem como depositas, presas, e bens de ausentes.
Divida activa. . . • .
»
passiva liquidada.

.
.

.
.

.
•

.
.

.
.

.
.

.
•

.
.

.
•

.
•

.
•

•.
.,

5.968:000 000
4.615:722$736

A verba annual dos pagamentos a pensionistas e aposentados
nesta data era:
Pensionistas.
Aposentados.

.
.

.
.

.'

96:873' 8
3 :7393854
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Com o maiól' desalento o Marquez de Barbaceno, no seu
relatorio apresentado ao Corpo Legislativo, descreve a situação
financeira do paiz sob o pressão de um deficit consideravel, e
com a l'uinosa circulação da moeda papel e da moeda fraca de·cobre, lulando com os horrores de um cambio que a tudo urruinava ;
e acreditava que não se poderia por muito tempo resistir a semelhante estado de cousas, si na presente sessão a sabedoria das
Camaras, de acordo com o governo, não pl'ocurasse conjurar
esses 111 ales.
Entrando na demonstmcção do estado do Thesouro, lamenta
a imperfeição da escripturação de contabilidade e revisão das
contas, havendo muito que operfei.oar e crêar, principalmente
no systema de fiscalísação e publicidade; e dá conta da receita e de~peza do anno anteriol', mostrando a impel'feição das
classificações em ambas, figul'ando corno receita, com a maior
impropriedade, verbas que não podiam ter tal classificação.
Communica que a divida extema augmenlou com o empl'es~
Limo ele E 400.000, mas como deste emprestimo se pagaram
J!, 257. 80 por conta da convenção p rtugueza de 1825, e E 43.668
pela amortização do empl'esLimo de 1824, o augmento foi apenas
de f8.455 E.
Na divida interna houve
augmento de 3.490:586$000 para
supprimento elo cleficit de 1829. A divida ftuctuante era de
24.520: 51 000, comprehendendo a divida do Banco do Brasil na
importancia de 19.905: 128· 000.
Para o orçamento de 1 31 fi 1 32 calcula a

°

~eceita em
e3peza em

.
.

.
.

. . •
• • .

.
.

. .
• .

. • • .
. • • .

. • •
. . •

11.229:08 ~560
16.213:88 $133

Acreditava que o deficit deste orçamento podel'ia ser preen~
chido pela receita ordinaria, si ella fosse feita com a fiscalísação
devida, e aproveitados recursos que offerecia o paiz, principalmente quanto aos terl'enos diamantino de Minas, Malto Grosso e
Goyaz, e ao afol'amento do extenso litloral da Càrte e provincia;
extendendo-se
sello aos livros commerciaes, recibos, letras,
notas, etc. ; e cortando-se' abusos, que nas provincias tinham
cheg.ado á immoralidade.

°
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O cambio Unha baixado a 24 quando todas as despezas externas eram calculadas ao cambio de 50.
Solicitava que o parlamento organisasse o orçamento, equilibrando a despeza com a receita.
Neste sentido diz o Imperador, em um dos topicos da falla
com que abriu a sessão:
Quanto aos negocias da fazenda e da justiça, devem merecer-vos todo o zelo e cuidado, como por vezes tenho recommendado; a nação espera encontrar da part.e dos seu representantes o
melhoramento destes dous ramos importantes da administração
publica: é elle de um interesse vital para a prosperidade do
imperio
Ainda não foi, nesta sessão, votado o orçamento; pelo que o
Imperador, na falIa com que a encerrou no dia 3 de setembro,
mostrou seu desagrado, deClarando que convocaria a.s Camaras
extraordinariamente para se occuparem com aquellas questões;
e assim o fez no dia 8 do mesmo mez, indicando, entre outras
medidas, a fixação das forças de mar e terra, a conclusão da
lei do orçamento, remedia para melhorar a circulação do papel
moeda, a organisação de um banco, e outros assumptos de
urgente necessidade, como a discussão do codigo penal e do processo criminal, e uma lei que regulasse a justa arrecadação dos
dizimas.
Por Decreto de 27 de agosto foram abolidas as superintendencias e juntas do lançamento e cobrança de impostos das decimas
urbanas, devendo ser este serviço executado por collectorias,
creadas na Côrte e Provincia do Rio de Janeiro pelo Thesouro, e
nas provincias pelas juntas ou administrações de fazenda; e
continuando a fazer-se o lançamento e cobrança pelo modo estabelecido nas leis de sua creação. E pelo de 10 ele setembro foram
tambem abolidas as mesas dos despachos, sendo os emolumentos,
que ellas cobravam, arrecadados pelas administrações das diversas rendas, e nas provincias, pelas estações que arrecadavam
os direitos de exportação. Foipel'mittida a entrada livre de direitos
á moeda de ouro e prata, e bem assim o ouro e prata em barra.
Pelo Decreto de 13 de novembro foi extincta a provedoria de
defuntos e ausentes, e revogado o regimento de 10 de dezembro
de 1813 com todas as leis, provisões e ordens a elle relativos,
sendo a arrecadação e administração destes bens feitas pelos
juizes de orphãos nos termos de seu regimento.
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Foi extensivo a todo o imperio, por Decreto de 4 de dezembro,
o direito de exportação do algodão, como pagava a provincia do
Rio de Janeiro, pertencendo este direito á provincia productora
do genero. Por decreto da mesma dala foi abolida a Caixa da
Legação de Londres, sendo o seu serviço feito, quanto ao movimento de fundos, directamente pelos contractadores dos emprestimos; e pelo de 7 do mesmo mez foi determinado que os fundos
em metues preciosos, existentes no Banco e Caixas filiaes ele
S. PDulo e da Bahia, e nüo pertencentes a terceiros, fossem
postos á disposição da Caixa de Amortização para serem empregados no resgate das notas do ·Banco.
BALANÇO DE 1830 a 1831
Receita ordinaria e extraordinaría.
Despeza. . • . . • . . . .
Saldo • . . . • . . . . .

22.141:280$701
19.77 :09 '2L1
2.363: 182.$490

clespeza realisada pelos ministerios do
Imporio. . .
Justiça. . .
Estrangeiros.
Marinha . .
Guerra. . .
Fazenda • .

L298:548'055
4-5:-197 370
03:627 752
2.349:435 55!)
4. -10:611.146
\lo 5:5-17 65G

A receita tem a seguinte procedencia
Direitos de importação
»
de exportação
Despacho marltimo.
Interior. . . . .
mxtl·aordinaria. . .

.
.
.
.
.

4. 0:0 7$905
1.578:950'455
44:296'-70
6.198: 1 965
9.429:756" 06

Figura como receita extraordinaria
Cunhagem da mo'eda de cohre
MO\'imemo de fundos . • .
Empreslímos. . • . . .
Depositos. . . . . . .
E' pois a receita ordinaria do.

2.46 :36 $200
i. 913 :783~ U7

502:312$473
477:·!7~757

12.7il:515 95

No orçamento votado para o seguinte exercicio, se mandaram
pôr em execução, entre outras disposições, as que determina vam:
ficarem em vigor até o fim de dezembro de 1832 a leis que
mandavam arrematar metade dos direitos das alfandegas e consulados; e que as sobras da receita fossem appUcadas 00 resgate
das notas do Banco na fórma da Lei de 23 de setembro de 1829;
bem assim que todas as repartições de arrecadação prestassem
contas ao Thesouro ; finalmente que ficavam abolidos os direitos
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de 15 O/DI que pagavam em algumas alfandegas do Impet'io as
pt'oducçães bt'azileit'as tt'rlOspot'tadas de umas pam outl'as pt'ovincias.
lS~l

O 11nno de 1831 é a data da segunda phase do Bl'azil em sua
vida politica. Os acontecimentos que, pouco antes do dia 7 de
Abt'i1, se pt'ecipitat'am, exacet'bando em extt'emo os animos já
exaltados pela luta viva dos pat'tidos, pl'oduzit'am o gt'ande facto,
que se realisou naquelle memot'avel dia: a abdicação de D. Pedt'o I, acompanhada da nomenção por elle feita do cidadúo José
Bonifacio de Andrade e Silva para tutot' de seus Augustos Filhos,
pelos decretos seguintes:
Tendo madl1l'amenle L'eflectido sobre a posição política
deste impet'io, conhecendo quanto se faz necessario a minha
abdicação, e não desejando nada mais neste mundo senão gloria
pat'a mim, efeltcidade para minha patt'ia : Hei por bem, usando
do dit'eito que a constituição me concede no cap. 5°, art, 130,
nomear, como pOL' esle meu imperial decreto nomeio, tutor' de
meus amados (3 pre.:ado filhos, ao muito probo, honrado e patriotico cidadão José Sonifacio de Andt'ada e Sil va, meu verdadeil'O
amigo.
Boa Vista aos 6 de abl'il de '1831, 10 da independencia e do
irnperio.
IMPERADOR CONSTITUCro AL
BR .... ZIL.

E

DEFFENSOR PERPETUO

DO

Usando elo direito que a constituição me concede, declaro que
Hei mui voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito
amado e presado Alho o Senllot' D. Pedro de Alcantnrn.
Boa Vista 7 de abril ele 1831, 10 da independ~ncia e do imperio.- PEDRO.
Foi este facto o resultado dos erros políticos commettidos
dl1l'ante o 1° reinado, pt'incipalmente nos seus ultimos tempos.
Se a vóz da verdade tivesse sielo ouvida pelos conselheiros de
D. Pedl'O I, e houvessem sido attendidos em tempo os justos
reclamos do povo contra a anti-patt'iotica direcção dada aos
negocios publicos; se o ex- Impet'ador não tivesse com pertín8cia
sustentado ministros que, segundo a opinião publica, favoreciam
interesses anti-naciol1aes, e por seus actos feriam as susceptibi~
lidades patrioticas, não teria o Bl'azil soffrido o gt'ande abalo de
uma revolução. QllLll1do, á vistn dos acontecimentos, D. Pedro I
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quiz conjuraI-os e para esse fim convocou extraordinoriamente a
Assembléa Geral pelo Decreto de 3 de Abril, em já tarde.
Em seguida ao grande facto a que nos refeI'imos, como não
se achasse então reunida a Assemblén Geral poro. dar os providencias extraordinarias que a circumstancias exigiam, na
fOl'ma do urt. 123 da Constiluicão, nem podendo praLicaI'-se
o disposto no art. 124, reunirEio-se no poço do senado os representantes da Nação, clue então se ocl1avam na càJ'le, e
nomearam urna regencia provisoria composta dos Srs. l'I'Iarquez
de Caravellas, Genel'ol Francisco' de Lima e i1va e Senador
Nicolau Pereil'a de Campos Vergueiro.
1 o dia 3 de maio, a regencia 8brio a sessão ordinaria da
Assembléa Geral em nome do Imperador, e, depois de fazer
um hislorico abI'eviado elos acontecimento, pedio a ru\.ific3Ção
de seus poderes, e recommendou o sua maior aLten 'ão e soliciLude para os negocios publico. do paiz.
No relataria com que o consell1eim José 19nacio Borges levou
ao conhecimento do parlamento o estado financeiro do paiz enconLra-se o seguinte topico :
Por duas vezes conquistámos' a no sa emancipação, a primeira no dia 7 de setembro ele 1822, e a segunda no dia 7 de abril
do corrente nnno. Naquella ganhámos o Imperio com o legado
de uma admini tração resentida dos defeito do feudalismo e já
~iciada, mas não carregada de embaraços financeiros pOI' que não
Lmbamos divida interna ou externa; a que nos pesava era ele
pouca monta, e tanto que o ministro da fazenda de então poude
sem o soccorro das provincias, nem opel'aç5es de ruinosos emp~esLimos estrangeiro , occorrer <1::> despesas do estado, que aliás
nao foram pequenas .
.Agora ganhámos a causa da nacionalidade, e tanto basta para
soffrer de bom grado os sacriftcio que convem fazer, para o fim
d~ ~estabelecer a nossa independencia illudida a abafada por uma
dlVLda de 55.080:344· 60 interna e externa, que nos faz experi- .
mental' a calamidade de ver substituidas as especies metalicas
por um papel depreciado, e por uma moeda fraca, que tem provocado a immoralidade da foI iflcação até dos estrangeiros, resultando uma tal crise, que leva a proclamar o miseria publica.
Calcula assim o orçamento para o exercicio de '1832 a 1833 :
Receita.
DeRpeza
Deficit.:

,

.

,

,

•

•

.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

::

11.573:002$000
11 698 '759' 187
'125 ~757$187

Congratula-se com o parlamento por este resultado, porque,
comparado aquelle orçamento com os anteriores, vê-se que os
cleficits cle!3tes não el'am de dezenas e nem centenas de contos,
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mas de milhares, ou estivessemos no remanso da paz, ou na
lucta da guerra. Está convencido de que, cortando-se pelos disperelicios e prevaricações, com que tanto se tenham apurado os soffri·
mentos da nação, com certeza o orçamento apresentaria saldos.
Ainda diz que, si a receita não apresentava augmento relativo
ao progresso do paiz, era isto devido ao deleixo e prevaricação de
muitos agentes da administração pela sua impunidade, acobertados com o systema misterioso e obscuro da escripturação do
thesouro e thesourarias, de tal sorte enredados que não era faci!
comprehender qual o systema economico que a regia, e qual o
principio de vitalidade que a animava e punha em movimento
esta machina. Observa que com pequena paga não se convida a
quem tem presUmo, e introduzir nas repartições quem não tem
aptidão é perturbar o serviço dos que o podem pl'estar.
A divida activa era, até o onno financeiro de 1829 a 1830, de
6.381 :277$L19, e a passiva, comprehendendo os emprestimos interno e externo, e a fluctuante, de 55.980:344$643; o cambio
era de 23.
Por Decreto de 8 de junho, foi revogada a disposição da lei de
23 de setembro de 1829, que autorisava a venda de apolices por
metal, e bem assim o § 1.0 do art. 21 da Lei de 15 de novembro
de 1827, que a utorisou o troco de 6.000: 000$ de notas do Banco
por apolices; e ordenou que a totalidade destas notas em circulação fosse abonada, nas contas do Banco, em credito ao governo
desde 23 de setembro de 1829 em que ficou obrigado ao seu pagamento. Ainda se determinou, por decreto desta data, que os
emolumentos de passaportes, portarias e passes estrangeiros,
que pertenciam aos ofilciaes da secretaria da marinha, fosse
applicado aos of.ficiaes das secretarias das respectivas provincias
na terça parte, pertencendo o restante á fazenda publica; e que a
imposição chamada - dizima -, arrecadada na Bahia, só fosse
applicada á exportação estrangeira, sendo livres dessa imposição
todos os generos transportados de uns para outrns portos de
provincias.
Por Carta de lei de 4 de outubro foram extinctos o Thesouro
Nacional, o conselho de fazenda e as juntas provinciaes, sendo
creado o tribunal do Thesouro Publico Nacional e thesourarias
nas
provincias.
\
O tribunal do Thesouro foi composto com um presidente, que
era o ministro da fazenda, um Inspector geral, um contador geral,
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e um procurador fiscal com o titulo de conselho, nomeados pelo
Imperador.
A este tribunal competia a suprema direcção e fiscalísação da
receita e despeza nacional, a distribuição e contabilidade de todas
as rendas publicas, e a' administração dos proprios nacionaes;
propor as condições dos empresitmos, examinando o estado da legislação de fazenda, representando ou indicando o que entendesse
de conveniencia; instituir rigoroso exame sobre o estado da
arrecadação e distribuição das rendas nacionaes e bem assim
aposentar ou demittir os empregados de Fazenda. Foram creados:
no Thesouro nacional- a inspectoria geral, a contadoria geral; a
procuradoria fiscal; a secretaria do tribunal: a contadoria geral de
revisão; a thesouraria geral; e o cartorio e tribunal do mesmo
Thesouro: e nas provincias as thesourarias, contadorias, thesourarias, secretarias e procuradorias fiscaes. Marcou a dita lei
o numero dos empregados e seus vencimentos, dando completo
desenvolvimento á organisação do Thesouro e minucioso regulamento.
Por Decreto de 15 de dezembro foi sanccionada a lei de orçamento para o exercício de 1831-1832; e por ser a pr-imeira votada
pelo parlamento brazileiro a 'transcreveremos na sua integra;
D. Pedro, por gl'aça de Deus e unanime acclamação dos povos,
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil. Fazemos
saber a todos os nossos subditos que a Assembléa Geral decretou
e nós queremos a lei seguinte:
TITULO I
Da fixação das despezas do ministerio do imperio

CAPITULO I

Das despezas de cada uma das provincias do imperio
~rt. 1. o O ministro e secretario de estado dos negocios do Imperto é autorizado a despender no anno financeiro de 1 de julho
de 1831 ao ultimo de junho de 1832:
Na provincia do Rio de Janeiro:
, § 1. o Com o conselho de estado, seu expedIente, secretaria de estado e seu expediente..
50:800$000
Supprimam-se 2:000$ de eventuaes e 360$ de
um escrevente.
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§ 2. ° Com o corpo legislativo e seu expediente,
e despezas extraordina:,ias. . . . . . . .
§ 3.° Com a choncellaria-môrdoimperio) academias cl[ls bellas artes, e medic -ci!'urgica . .
§ 4. o Com a instmcção dos principes . . .
§ 5. o Com a instrucção publica, incluindo 150$
do mestre de primeiras letras em I' riburgo . .
§ o. o Com a bibliotheca publica, museu, jardim botanico da lagôu Rod!'igo de F!'eitas. .
.. Sendo reduzido o ordenado do directo!' do
jardim a 1:200$000.
§ 7. ° Com o passeio publico, propagação da
"accina, illuminação. . . . . . . . . .
Esta quantia s2rá entregue á camam. municipal, a quem compete tratar deste serviço.
§ 8.° Com os empregados nas obras publicas.
§ 9.° Com as ob1'oS publicas da provincia. .
§ 10. Com os ordenados dos extinctos lagares
de guarda-môl', escrivão e interprete . . . .
Supprimem-se os dos empregados do extincto
p11 ysicato.

68:226$400
19: 431$080
8:302· '000
28:880.000
13 :076$800

50: 850$ílOO
800~.oOO

80: 000."000
700..,000

321: 175. 780

Na provincia do Espirita-Santo:
§ 11. Com a presidencia, seu consel'ho por
tres mezes, secretnria e outras despezas
§ 12. Com o corpo legislativo.
§ 13. Com a instrucção publica .
§ 14. Com a catechese dos indios.
§ 15. Com as obras publicas
24:420:;;600

Na provincia da Bahia :
§ 16. Com u presidencia, seu conselho po[' tres
mezes, secretaria e outras applicações. . . .
Suppf'ime-se o ordenado ele um officiell de secretaria, lente de academia e4.DO$de mercês.
§ 17. Com o corpo legislativo. . . . . .
§ 18. Com a Academia medico-cirurgica, instrucção publica . . . . . . . . . . .
Supprime-se o professor de grammaticu latina
de Ita parica e deduz-se a qnota dos lentes que são
membros do corpo legislativo
§ 19. Com a bibliotheca publica. .
§ 20. Com a vaccina, disposição § 7°.
§ 21. Com o passeio publico. . . . . .
Esta quantia, bem como a da illuminacão, será
entregue á camara municipal.
•
§ 22. Com a catechese dos indios. •
§ 23. Com as obras publicas .

8:82"$758
52:800 00
38 :326:'G68

1:350$000
550$000
977$200
220$000
40:000:'000
144: 050$626
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Na provincia de Sergipe:
§ 24. Com a presidencia, seu conselllO por Lres

mezes, secmtariu e outras o pplicações. . . .
Suppl'imem-sc 592·' 00 para dOlls nmanuenses.
§ 25. Com o corpo legislati\·o. . . . . .
~ 26. Com a instrucçüü p.llblica .
§ 27. Com as obms publlcas. .

G: 167$40
8:400;'000
7:17.1 600
SOO 000
22:519~000

Suppl'imem· se 87."600 pora o chamado jardim
Botanico e Gü' ela catechese.
Na provincio das Alagôas :
§ 28, Com o r-residencia, seu conselho por tres
mezes, ecreLaria e ouLras applicoçõe .. . . .
§ 29. Com o corpo legislativo. .
§ 30. Com u in 'trucção publica .
~ 3l. Com a vaccina, di posição do
7.
§ 32. Com as obras publicas
Na provincia de Pel'l1ambuco:
§ 33. Com a presidencia, seu conselho por tres
meze , secl'etaria e ouLras applicações .
§ 34. Com o corpo legislativo. . .
§ 35. Com o curso juridico. . . . . . .
§ 36. Com a compra de livros para a biblioLheca publica a arbitrio da congregacão dos lentes
do cmso juridico..
....•.
§ 37. Com o lyceu e in twcção publica.
§ 3 . Com o jardim botanico. . . . . .
§ 3tJ. Com professores de saude, ordinaria aos
expostos e lazuros e vaccina . . .
40. Com a illuminação publica. . . . .
EsLa quantia erá entregue á camara municipal
§ 41. Com as obras publicas. . . . • .

6 : 2EsO·~000

19:200 800
6:710;:,000
270 000
3:000'000

10:046$400
52:800,so00
16:941. 00
600 000
2l :972$000
1:680$920
3:495 300
7:644$231
40:00 $000
155:179$651

Supprime-se 1:966~ dos vencimentos dos empregados da inspecção de obras publicas.
Na provincia da Parahyba:
s 42. Com,,- presidencia, seu conselho por tres
meze , secretaria e outras applicações. . . .
§ 43. Com o corpo legislativo. .
§ 44. Com a instrucção publica . . • .
45: Com um cirurgiuo-mÓl' da prüvincia e
ele partido, e vaccina, (disposição do § 7) . .
§ 46. Com obras publica~, i1luminação.
H, F.

11

6:1.27$4 O
19:200$000
6:000.000
GOO·OOO
7: l50$000
39:077$480
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Na provincia do Rio Grande do Norte:

§ 47. Com a presidencia, seu conselho por tres

mezes, secretaria e outrDs applicações.
§ 48. Com o corpo legislativo.
§ 49. Com a instrucção publica .
§ 50. Com as obras publicas

.

.

.

Na provincia do Ceará:
§ 51. Com a presidencia, seu conselho por tres
mezes, secretaria e outras applicações .
§ 52. Com o corpo legislativo. . .
§ 53. Com a instrucção publica . . . .
Supprimem-se 388 . da catechese dos indios.
§ 54. Com o cirurgião-mór •
§ 55. Com as obras publicas

5:616WOO
6:000 000
5:550"'000
400$000
17:566 000
6:011 83
33:600 00
11 :021 125
560$000
6:549 86
57:742 694

Na provincia do Piauhy:
§ 56. Com a presidencia, seu conselho por tres
mezes, secretaria e outras applicações .
§ 57. Com o corpo legislativo. .
§ 58. Com a instrucção publica . . . . .
§ 59. Com medicamentos e outros soccorros
aos pobres no hospital militar. . .
§ 60. Com a cathechese dos indios.
§ 61. Com as obras publicas .
Na provincia do Maranhão:
§ 62. Com a presidencia, seu conselho por
tres mezes, secretaria e outras applicações.
§ 63. Com o corpo legislativo..
.
§ 64. Com a instrucção publica. . . . .
§ 65. Com a vaccina guardando as ,disposições do § 7. . . . . . . . . . . . .
§ 66. Com as obras publicas, canal que foi
objecto da lei de 27 de agosto de 1830, illuminação
da cidade .

5:691 00
6:000 000
4:680 000
384$955
500 000
1 :200 000
18:456 355
8:760$000
16:800 000
12:040 000
492 000

39:955 500
78:047 600

Na provincia do Pará:
§ 67. Com a presidencia, seu conselho por tres
mezes, secretaria e expediente . . . . . .
§ 68. Com o corpo legislativo. .
§ 69. Com a instrucção publica .
§ 70. Com o jardim botanico, etc. .
§ 71. Com a cathechese dos indios.
§ 72. Com as obras publicas .

7:967 200
10:800 000

6:310$000
1:000$000
2:900 000
4:000 000

32:977$200
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Na provincia de S. Paulo:
§ 73. Com a presidencia e seu conselho por
tres mezes, secretaria e expediente. . • . .
§ 74. Com o corpo legislativo. . . . . .
§ 75. Com o curso juridico. . . . . . .
§ 76. Com a compra de livros para a bibliotheca publica a arbitrio da congregação dos lente~
do curso juridico. . . . . . . . . . .
§ 77. Com os seminarios e instrucção publica.
§ 78. Com a bibliotheca e jardim botanico. .
§ 79. Com a fabrica de ferro . . . . . .
§ 80. Com os professores de saude e vaccina.
§ 81. Com a cathechese dos indios. . . .
§ 82. Com o direito geral de minas.
§ 83. Com as obras publicas. . •
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8:514$800
36:000 000
16:941 200
600 000
20:220 000
1:293 200
486 OOG
380 000
3:073$600
1:420$000
4:000:;;000
92:928$880

Na provincia de Santa Catharina:
§ 84. Com a presidencia, seu conselho por
tres mezes, secretaria e expediente. . . .
§ 85. Com o corpo legislativo. . . . . •
§ 86. Com o instrucção publica . . . .
§ 87. Com o hospital, lente de oirurgia e
vaoo~a
.
§ 88. Cum a cathechese dos indios
§ 89. Com as obras publicas. .
Na provincia da Rio Grande do Sul:
§ 90. Com a presidencia, seu conselho por
tres mezes, secretaria e expediente. . .
§ 91. Com o corpo legislativo.
§ 92. Com a instrucção publica
§ 93. Com a vaccina. . . .
§ 94. Com as obras publicas.

4:896$000'
6:000 000
2:790$000

6:937 200
10:800 000
5:600 000
200 000
5:000:;;000
28:587 200

Na provincia de Minas Geraes:
§ 95. Com a presidencia, seu conselho por
tres mezes, secretaria e expediente. . .
§ 96. Com o corpo leO'islativo. .
§ 97. Com a instrucção publica . . . . .
§ 98. Com o jardim botanico e guarda-mór
geral das minas. . . . . . . . . . .
§ 99. Com a cathechese dos indios. . . .
§ 100. Com as obras publicas. . . . . .

6:557 200
84:000 000
25:281 000
1: 160 000
3:000$000
7: 170 720

127: 168$920

164

HISTORIA FINANCEIRA

Na provincia de Goyaz:
§ 101. Com a presidencia, seu conselho por
tres mezes, secl'etaria e expediente.
§ 102. Com o corpo legislativo. . .
§ 103. Com a il1stmcção publica. .
§ i04. Com a cathechese dos indios.
§ 105. Com as obras publicas.
Na provincia de Matto Grosso:
§ 106. Com a presidencia, seu conselho por
tres mezes, secretaria e expediente.
§ 107. Com o corpo legislati \10 •
§ 1O~. Com a instl'Llcção publicü. .
§ 109. Com a cathechese dos indios.
§ 110. Com as obras publicas.

7:037~2oo

8:400· 000

:968 4'18

1 :066 000
800 000

26: 271 648

17:507$200
r Al't. 2.0 Ficam supprimidos os ordenados e gratificações dos
empregados da inlendencia da policia, reslabelecidos depois de
jurada a constituição.
Art. 3. ° Fica suspenso o provimento dos empregos vagos, ou
que vagal'em na secretaria e contadoria da intendencia da policio,
servindo interinamente qualquer dos empregados os lagares
vagos, sendo necessario, até serem regulados pela assembJén
geral.

CAPITULO II

Disposições conununs
Art. 4.° Fica abolida em todas as provindas do
imperio a despeza com a colonisação estrangeira.
Art. 5. ° E' fixada a despeza com os correios
tanto de terra, como maritimos até a quonLia de
Art. 6.° Nas provincias, para que na presente
lei não foi fixada a despeza com o propaga,ão da
vaccina, os presidentes em conselho distribuirão
as quantia de 200 '000 pelas camaras. . . . .
Art. 7. ° As despezas dos conselhos geraes
nas provincias da Bahio, Pernambuco, Maranhão,
S. Paulo e Minas Gemes, são fixadas em 900· ;
nas do Espirita Santo, Alagoas, Parahyba, Ceoró,
Pará, Santa Catharina e Rio Grande do Sul 700 ;
em todas as outras provincias 500. . . . .
Art. 8.° As quantias consignadas no artigo
antecedente, depois de deduzidos os'ordenados
dos porteiros, serão postas ádisposiçúo das commissões' de policia dos respectivos conselhos,
para as applicações do expediente e policia.

140 :000..000

1:800 '009

11 :900$000
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Art. ~.o Na provincia do Rio de Janeiro, o
ministrJ do imperio, e nas ouLras provincias os
presidentes em conselho, distribuirão [IS addicções desLinada neste titulo para as obras publicu's pelas Camaras Municipaes, que mais precisarem deste auxilio; e na Bahia terá preferencia a segurança do morro que fica sobranceiro á
cidade baixa.
Art. 10. São fixadas as despezas eventuaes
desta repartição para todo o imperio em
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30:000 000
1.438: 142·754

TITULO II
Da fixação das despezas do ministerio dos negocios da justiça e ecclesiasticos

Art. '11. O ministro das repartições dos negocios da justiça e
ecclesiasticos é l1utorisado a despender', no anno financeiro de 1 de
julho de 1829 ao ultimo de junho de 1832:
Na provincia do Rio de Janeiro.
§ 1° Com a secretaria de estado, expediente
e outras applicações . . . . . . • . .
Deduz-se 200· correspondentes ao vencimento
de um official que faz parte do corpo legislativo.
§ 2. 0 Com o supremo tribunol de justiça. .
Deduz-se 3:99" 999 correspondentes a quatro
mezes de ordenados de tres de seus membros que
são senadores .
.§ 3.° Com o tribunal da relação ejuizes terriLorIaes, inclusive o intendente geral da policia.
Suppl'ime-se o ordenado de 4:000· do regedor
das justiças e 100 do conservador de Nova Friburgo; e deduz-se a quota correspondente aos
quatr.o mezes ele sessão do procurador da corôa,
seu,oJGdante, elous desembal'gadorese tres juizes
de 10ra, que são membros do corpo legislativo.
§ 4. 0 Com os empregados do extincto tl'ibunal
do desembargo do paço, mesa de consciencia e
chancellaria
.
S~pprimem'-se os' ordena dás de i 200'" 'qu~ n~
qualidade de desembargadores aposentados tinham os Marquezes ele Inhambupe e Queluz e
de 2:'100,,' que pel'cebia monsenhor Pizarro corno
memb~o da mesa de consciencia, e 300 que
perCe~)la o official da secretaria Joaquim Gomes.
1 ~;). ° Com a secretaria da policia, visitns a
)or§ o, despezas de calabouço e ou tras. . . .
6.° Com Q santa igreja cathedral. . . .
Deduz-se a quantia de 666:"666 correspondente
a quatro mezes de congrua do bispo queé membro

15:6202467
6 :600$000

41:284.445

17:505$000

15:382$564
56:333$334
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do corpo legislativo, e supprime-se 1:000$ ao inspector de capeIla.
§ 7. o Com quatro deputados da extincLa buIla
da cruzada, desempregados. . . . . . .
§ 8. o Com a casa pertencente á mitra que por
contrato foi cedida para a cadeia. . . . . .
§ 9. o Com os parochos, capellães, ordinarias,
guisamentos e outras despezas ecclesiasticas .
Supprimam-se 180 de ordinarias, e reduza-se
a 200$ o vencimento do postar protestante.

1:400$000
800$000
17:020$820
233: 947$631

Na provincia do Espirita Santo:

§ 10. Com os juizes territoriaes. . . .
§ 11. Com os parochos, guisamentos etc.

953 333
3:617$480
4:594 813

Na provincia da Bahia:

§ 12. Com o tribunal da relação, juizes ter-

.....
ritoriaes e mais despezas..
Deduz-se a quantia de 3:500$ correspondente
a quatro mezes de sessão de sete desembargadores que são membros do corpo legislativo.
§ 13. Com a catheclral, parochos, guisamentos,
ordinarias e mais despezas . ' . ' . . . .
Supprimam-se 45$ aos carmelitas calçados e
83$ aos descalços, e 120$ de missões.

40:988$000

29:441$220
74:429 220

Na provincia de Sergipe:
§ 14. Com os juizes territoriaes. . . .
§ 15. Com os porochos, guisamentos, etc.
Na província das Alagõas:

§ 16. Com os juizes territoriaes. . . .
§ 17. Com os parochos, guisamentos, etc.

400$000
1:920ijl200
2:320'1 200
1:900$000
1:759 560
3:659 560

Na provincia de Pernambuco.

§ 18. Com o tribunal da Relação, juizes terri-

toriaes e mais despezas. . . . . . . . .
Deduz-se a quantia de 1:500$ correspondenLe
a quatro mezes de sessão de tres desembargadores
e a 133$333 do Ouvidor do Recife, por serem membros do corpo legislativo: e supprimam-se 284 de
ordenados do medico, cirurgião, e sangrador da
Relação.
§ 19. Com a cathedral, parochos, guisamentos e mais despezas. . . . . . . . . .
Supprimem-se as ardina rias de 45$ ao convento do Carmo de Olinda, 100$ ao do Recife e
Goyana, e de 90 aos Benedictinos de Olinda, e
todas as mais concedidas,

17:980 667

14:360 980

32:351 647
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Na provincia da Parayba:
§ 20. Com os juizes territoriaes. . . .
§ 21. Com os parochos, guisamentos, etc.

supprima-se 50· ao convento do Carmo.
Na provincia do Rio Grande do Norte:
§ 22. Com os juizes territoriaes. . . .
§ 23. Com os parochos, guisament"os, etc.
Na provincia do Ceará:
§ 24. Com os juizes territoriaes. . .
§ 25. Com os parochos e guisamentos. . .
Supprimo-se 160 das congruas dos vigarios
de Arronches e Soure por estarem vagas, e
GOO dos 24 coadjuctores que não existem.
Na provincia do Maranhão:
§ 26. Com o tribunal da Relação, juizes territoriaes, e mais despezas da administração da
justiça . . . . . . . . . . . . . .
Supprime-se a quantia de 284 do medico e
sangrador da Relação.
§ 27. Com a cathedral, parochos, guisamentos
e mais despezas ecclesiasticas. . . . . . .
Na provincia do Piauhy:
§ 2 . Com os juizes territoriaes. . . .
§ 29. Com os parocbos, guisamentos, etc.
Na provincia do Pará:
§ 30. Com os juizes territoriaes. .
. Supprimam-se 460.. 800 de propinas aos ouv.ldores do Pará e Maceió, e ao escrivão e meirmho pela administração do pesqueiro:
§ 31. Com a cathedrEll, parocbo, guisamentos
e outras despezas ecclesiasticas . . . . . .
Suppr~IT!em-s~ 266 400 de propinas ao Bispo
pela admmlstraçao do pesqueiro.
Na provincia de S. Paulo:
§ 32. Com os juizes territoriaes..
.
§ 33. Com a cathedral, parochias, guisamentos e.outras despezas ecclesiasticas. .
Supprlme-se 45 ao convento do Carmo.

540$000
1:940 200
2:480 200
1:964.400
2:201. 400

4:168$800

22:000 00

13:590 330
35:598 330

2:433 333
4:539 090

32:989 560
37:528 650
5:379 998
29:598 360
34:978· 358
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Na provincia de Santa Catharina:
§ 34. Com os juizes territoriaes. . . .
§ 35. Com os parochos, guisamentos, etc.

1: 'l40 000
1 :857 440
2:997 440

Na provincia de S. Pedro:
§ 36. Com os juizes territoriaes. .
§ 37. Com os parochos, guisamentos, etc. .
Deduzem-se 33 correspondentes o quatro
mezes de congrua do vigario geral, por ser
membro do corpo legislativo.

2:375 400
5:020 067

7:395 '467
Na provincia de Minas Geraes:

§ 38. Com os juizes territoriaes. . . . .
Supprimem-se 3:36: 666 do ordenado do inLendente dos diamantes, cujo lagar se extingue, e
166 666 correspondente a quatro mezes de sessuo
do ouvidor de Ouro Preto, que é membro elo corpo
legislativo, e 1: 100$ do ordenado do desembargador aposentado Rabello, fallecido.
§ 39. Com a cathedrol, parochos e guisamentos e outras despezas. . . . . . . .
Deduzem-se 65~660, correspondentes a CIUaLl'O
mezes, na congrua do vigario da Campanho, por
ser membro do corpo legislativo,

Na provincia de Goyaz:
§ 40. Com os juizes territoriaes. . . . .
§ 41. Com o Bispo, parochos e gllisamentos.
Supprime-se 1:OJO$ ao Bispo por visitas.

13:46~

688

28:011·'214

41 :477"912

2: 1GO:"000
.i:785·· 00
6:945 000

Na provincia de Matto Grosso:
§ 42. Com os juizes territoraes. . . .
§ 43. Com o Bispo, parochos e guisamentos

2: 100· 000
2:792.. 000

4:892 000
Art. 12. Fica applicada para reparo das cadeias das capitaes
de províncias a quantia de 90:00:)8, a qual será distribuida da
seguinte maneira; para o Rio de Janeil'O 18:000 ; Bahia 7:200$;
Pernambuco, Maranhão e Minas Geraes, 6:300. a cada uma,
S. Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Parahyba, Ceará e Pará
4:500" a cada uma; e para cada Lima das outras provincias
2:700~000.

Art. 13. Fica applicada para sustentação de presos pobres
existentes nas cadeias do imperio 25:000$, a qual será distribuida da seguinte maneira; Rio de Janeiro 4:000$; Bahia,
Pernambuco, e Minas Geraes 2:400$ a cada uma; S. Paulo
2:000· ; Ceará e Maranhão 1: 600$ u cada uma; Rio Grande
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do Sul Alagoas, Parahyba e Pará 1:000. a cada uma; PiRuhy,
Goyaz'e Matto Grosso 680 D. cada uma; Santa Catharina, Espirita
Santo Sergipe e Rio Grande elo Norte 600$ a cada uma. Tanto
estas 'quantias, como as do artigo antecedente, serão entregues
ás camaras municipaes n cujo cargo fica pertencendo este
serviço.
Art. 14. Fica applicadn o quantia de 4:000:" em cada um
elos bispados para reparos, e paramenots das parochias pobres,
que serilo entl'egues aos respectivos Bispos, sommando tudo
36:000'1'000.

Total geral deste titulo •

686: 445$411

TITULO III
D.1 fixação das despesas do ministerio dos negocios Estra.ngeiros.

Art. 15. O ministro e secl'ete.rio de estado dos negocias estrangeiros é outorisado a despender no anno financeiro do 1 ele
julho de 1831 ao ultimo de junho de 1832.
§ 1.° Com a secretaria de estado dos negocias estrangeiros,
seu expediente e despezas . . . . . . . .
21:000 000
§ 2.° Com as commissões e legações em paizes
99:000$000
cslrangeit'os .
120:000$000

AN. 16. Os empregados do corpo diplomatico, e consular
serão pagos pelo Thesouro Publico com aLtenção ao cambio directo
dos paizes, em que servirem, e na falto. deste pelo cambio de
Londt'es
TITULO IV
Da fixação das despezas do ministerio da marinha

ArL. 17. O ministro e secretario de estado dos negocias da
?1arinha é autorisado a despender no anno financeiro de 1 de
Julho de 4831 ao ultimo de junho de 1832:
Na provincia do Rio de Janeiro .
. § 1.0 Com a secretaria de Estado, seu expedIente, aluguel de casa e mais despezas. . .
'19:000:"920
§ 2. 0 Com a mesa do despacho maritimo e
seu expediente. . . . . . . . . . . .
1: 689~440
Supprimem-se 400. de ordenado do fiscal.
.
3. o Com a intendencia e arsenal de marmha, ~mpregados, expediente, corte de madeiras, fena de operari03 compra de generos e OLltl'OS objectos..
'
3'15:406 800
Supprimem-se ajo:" da 'grátificae&o do .inspe:
etor.
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§ 4. ° Com o corpo da armada e gratificações,
deduzido o respectivo monte-pio. . . . . .
§ 5. ° Com os premias para engajamento de
marinheiros, soldadas eventuaes. . . . . .
§ 6. ° Com o corpo de artilharia da marinha
e praças fixadas em lei, deduzido o respectivo
monte-pio. . . . . . . . . .
§ 7. ° Com a academia de marinha. . . .
§ 8. ° Com os capellães e offlciaes de saude,
conservados os actuaes, physico-more cirurgião-o
mar com o soldo da patente. . . .
§ 9.° Com a auditoria de marinha. . . .
§ 10° Com o monte-pio dos corpos da armada
e artilharia e pensões. . . . . . . . . .
Supprimem-se a gratificação e calvagaduras
do almirante Barão do Rio da Prata.
§ 11° Com os navios armados e transportes.
§ 12° Com os navios desarmados e presiganga.. . . . . . . . . . . .
§ 13° Com a construcção da casa forte.
>

•

•

166: 125 600
30:000$000
159:049 99ô
24:069 200
12:256 000
1: 190 000
19:424·300
608: 717.~160

121 :947 340
20:000 000
1.497: 870 756

A despeza com a barca de vapor foi reduzida á
metade da orçada.
Na provincia do Rio Grande do Sul:
§ 14. Com o patrão-mór e duas barcas guarnecidas com 40 praças. . . . . . . . .
Supprime-se o ordenado e maioria do soldo do
intendente da marinha, tendo sido contemplado
no soldo de terra.
Na provincia de Santa Catharina:
§ 15. Com a intendencia e arsenal de marinha
e suas despezas.
Na provincia de S. Paulo:
§ 16. Com a intendencia e arsenal de marinha,
sendo um 1° tenente o intendente. .
Na provincia do Espirita Santo:
§ 17. Com o escaleI' do governo e suas despezes.
Na provincia da Bahia:
§ 18. Com a inLendencia e arsenal de marinha,
corte e condução de madeiras e todas as mais
despezas. .
Na provincia de Sergipe:
§ 19. Com o patrão-mar da barra.
Na provincia das Alagoas:
§ 20. Com o patrão-mül', seu ajudante, escaleI', corte de madeira e mais despezas. . . .

9:888 000

10:656$000

3: 151 140
1 :220. 00

125 :000$000
. 100$000

16:238 655
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Na provincia de Pernambuco:
§ 21. Com a intendencia e arsenal de marinha.

40:000 000

e suas despezas. . . . . . . . . . .
Na provincia da Parahyba:
§ 22. Com o patrão-mar, escaleI' e despezas.
Na província do Rio Grande do Norte:
§ 23. Com o escaler e suas despezas.
Na provincia do Ceará:
§ 24. Com a intendencia de marinha e suas
despezas . .
Na provincia do Maranhão:
§ 25. Com a intendencia e arsenal de marinha,
e suas despezas.
Na província do Pará:
§ 26. Com a intendencia e arsenal de marinha,
corte de madeiras, e duas barcas tripoladas com
40 praças.. . . . . . . .
§ 27. Com o corpo de pedestres

243$600
225 620

2:586 000

16:000 000

39:769 7'13
16:046 700

Na provincia de Matto Grosso.

§ 28. Com as barcas e suas despezas.

1:827 930
1. 780: 818 941

Art. 18. Ogoverno fica autorisado [\ fazeI' nas intendencias, e
arsenaes de marinha, as reducções no pessoal e material, e mais
reformas, que forem necessarias sem que augmente os vencimentos dos empregados nem o seu numero.

TITULO V
Da fixação das despezas do ministerio da guerra

Art. 19. O ministro e secretario de estado dos negocias da
guerra é autorisado a despender no anl10 financeiro de 1 de julho
de 1831 ao ultimo de junho de 1832:
Na provincia do Rio de Janeiro:
§ 1. o Com a secretaria de estado, pensionis15:479~800
tas e seu expediente. . . . . . . . . ,
Supprimem-se dous ajudantes do porteiro e
500 nas despezéls do expediente.
§ 2. o .Com o conselho superior militar, sua
secretarIa e expediente. . . . . . . . .
13:710 160
Supprimem-se 990 a um membro por pertencer ao corpo legislativo.
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§ 3. o Com a secretaria dê> commando das
aI'mas, restituida aos termos de sua creação, .
§ 4, o Com o estado maior, em pregado e desempregado. . . . . . . . . . , . .
SlJpprimem-se 22:1.'00$ de militares membros
do corpo legislativo, e de officiaes estrangeiros
que devem ser demittidos, e commissarios que
não forem absolutamente indispensaveis.
§ 5. 0 Com o corpo de engênheiros. . . .
Supprimem-se 3:236,' nos vencimentos de offlciaes que pel'lencem ao corpo legislativo, e de um
empregado civilmente. . . , .
§ 6~0 Com a academia militar. . . . .
Supprimem-se 516$266 ao mestre das armas e
a dous lentes que fazem parte do corpo legislativo.
§ 7. o Com o corpo de vetera nos e reformados.
§ 8. o Com a divisão da guarda da policia,
§ 9. o Com praças avulsas. . . . .
Supprime-se 1:846· do machinista inglez.
§ 10, Com as pensões. . . . . . . .
§ 11. Com os vencimentos dos officiaes de 2a
linha. . . . . . . • . . . . . . .
Suprimem-se 2:845$620 dos vencimentos dos
tambores, pifonos, cornetas e clarins.
§ 12. Com a thesouraria geral das tropas. .
Supprimem-se 600" da graLitlcação de um
official que terminou a sua commissão.
§ 13. Com o hospital militar. . . . . .
§ 14. Com os pensionistas da academia cirurgica. . . . . . . . . , . . . .
§ '15. Com os empregados no commissariado,
seu expediente e fornecimentos. . , . . .
Supprimem-se 1:600~, nas despezas de expediente e fornecimentos.
~ 16. Com o arsenal do exercito, fabrico. dú
armas e. de polvora da Estrella, materias primas
e despezas eventuaes. . . . . . . . .
Supprimidos 188:000$ nos jornaes, materias
primas e despezas da fabrica de polvora da Lagõa
de Rodrigo de Freitas, cujo receita sendo a ellas
superior não foi contempln.da no orçamento geral.
§ 17. Com as obras militares nas fortificações, hospital militar e quarteis.

3:360· 000
124: 492$400

40:665 GOa

9:525'334
162:714 25'1
62: 450'''440
13:184.640
33: 879:'179
59:084$012
15:030· 000
Bl :028$000

1: 152,000
13:597 ~OO

111 :000 00:)

54:752 000

799: 106$315
Na provincia do Pará:
!3 18. Com os reformados.
§ 19. Com a policia. . . . . . . . .
§ 20. Com o estado maior, reformados e officiaes milicianos e out.ras des pezas.

18: 157 668
9:939:"630
25:144$660
53:541.958
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supprimem-se 37:400 nos diversos. vencimentos e despezas que se devern econ0l11Jsar.
Na provincia do Maranhão:
§ 21. Com os reformados.
~ 22. Com a policia.
. . . . . . ' .
§ 23. Com o Estado maio!', officiaes milicianos e out!'as despezas. • .

5: 148$592
218

24:v8~

29:207 900
59:342'~70

Supprimem-se 38:917"740 nos vencimentos e
despezas que elevem sel' economisnelos.
Na provincia do Piau hy:
21.. Com o estado maior, officiaes milicia··
nos e ouLras elespeZD. . . , . . . . .
Supprimem- e 18:835 "034 no vencimentos e
despezas que devem ser economisados.
Na provincia do Ceará:
§ 25. Com os reformados..
....
§ 26, Com o estado ~aior, officiaes milicianos e outras despezas.

30:000 000

1 :332.:000
30:638 200
31:970·200

Supprimem-se 8:0~8 '839 nos vencimentos e
despezas que se devem economisar.
Na provincia do Rio Grande do Jorle:
§ 27, Com o eslado moiol', reformados, officiaes milicianos e outras despezas. . . . .
Supprimem-se 3: 468$885 nos vencimenlos e
depezas que se devem economisal'.
No provincia da Porahyba:
§ 28. Com o estado maior, reformudos e ofliciaes milicianos e outras despezas. . . . .
Supprimem-se 9:026 190 nos vencimentos e
c1espezos que devem ser economisados.
Na provincia de Pernambuco:
§ 29. Com os reformados .
§ 30. Com a policia. . . . . • . . .
§ 31. Com o estado maior, officiaes milicianos e outras despezas. . .
Supprimem-se 3:500' nos vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia das Alagoas:
. § 32. Com o estado maior, reformados offiClaes mil!icionos e outras despezas. . . ' . •
Suppnmem-se 5:000· nos vencimentos e despezas que $e devem economisar,

7: 37

880

23:653$750

21:602~361

30:425$478
44:394$616
96:422, 455
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Na provincia de Sergipe:
§ 33. Com o estado maior, reformados,officiaes milicianos e outras despezas. . . . .
Suprimidos 6:000 nos vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia da Bahia:
§ 34. Com os reformados.
§ 35. Com a policia. . . . . . . . .
§ 36. Com o estado maior, of.ficiaes milicianos e outras despezas.
Supprimidos 100:000 nos vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia do Espirito Santo:
§ 37. Com o estado maior, officiaes milicianos, reformados e outras. despezas. . . . .
Supprimidos 4:000 nGS vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia de S. Paulo:
§ 38. Com o estado maior, reformados, of.ficiaes milicianos e outras despezas. . . . .
Supprimidos 6:000 . nos vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia de Santa Catharina:
§ 39. Com o estado maior, officiaes milicianos, reformados e outras despezas. , . . .
Supprimidos 6:000$ nos vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia do Rio Grande do Sul:
§ 40. Com o estado maior, reformados officiaes milicianos e outl'as despezas. . . .
Supprimidos 54:480 600 nos vencimentos e
despezas que se devem economisar.
Na provincia de Minas Geraes:
§ 41. Com o estado maior, reformados, officiaes milicianos, divisões e outras despezas. .
Supprimidos 2:000$ nos vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia de Goyaz :
§ 42. Com o estado-maior, reformados, officiaes milicianos e outras despezas. . . . .
Supprimidos 8:000$ nos vencimentos e despezas que se devem economisar.
Na provincia de Matto Grosso:
§ 43. Com o estado-maior, reformados, pedestres, officiaes milicianos e outras despezas. • •

33: 602·'556

41:310 682
25:292$030
184:892 654
251:495 366

1'1:038 570

106:535 '754

48:633 430

95:619 000

92:311 579

25:151 521

55:061 886
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supprimidos 4:000 nos .vencimentos e despezas que se devem economIsar.
§ 44. Com a. musica ~os corpos que o governo
conserva inclUldos os mtrumentos. . . . ,
§ 45. 'Com o soldo e mais vencimentos dos
officiaes, officiaes inferiores, 12.090 cabo~, anspeçadas e soldados, e despezas ImprevIstas em
.
todas as provincias do im perio. . . .
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30:000 000

1. 976: 011 465
3.847:926$460

TITULO VI
Da fixação das despezas do ministerio da fazenda
CAPITULO

I

Art. 20. O ministro e secretario de estado dos negocias da
fazenda é autorisado a despender, no anno financeiro de 1 de
julho de 1 31 ao ultimo de j unho de 1832:
Na provincia do Rio de Janeiro:
1.131:200$000
§ 1. ° Com a casa imperial. . . . . . .
§ 2.0 Com a divida publica externa J!, 178.429
856:761 600
ao cambio de 50. . . . . . . . . • •
Supprimam-se J!, 12.500 nas 50.000 pedidas
para amortização. .
§ 3.° Com a divida interna em todo o imperio,
deduzidos 32 :723 da quantia de 132: 92 para
amortisação e mais 200 para as despezas do empresUmo antigo..
. 1: 003: 540 754
§ 4. ° Com o Thesouro Publico e seu expediente, supprimidôs certas despezas illegaes,
50:946$553
bem como oito correios a pé. . . . . . .
§ 5.° Com o conselho de fazenda eseu expediente, supprimidos 7.200 dos ordenados de quatro conselheiros que accresceram á lei de 1828. .
26:0 O 000
§ 6. ° Com a Alfandega e seu expediente, supprimidas as gratificações do guarda-livros interprete, porteiro, juiz da balança, feitor da mesma
e do pateo, do guarda feitor e dos seis ajudantes
de escripturação, e vencimentos de 12 fieis, e de
56 guardas, e 10:000 nos vencimentos dos
restantes. . . . . . .
.
90:836 1.00
§ 7.° Com a Casa da Moeda e seu expediente,
deduzidos deste 25:000 000. • . . . • • •
42:791 400
§ 8.° Com a administl'ação de diversas rendas
e de seu expediente. . . . . . . . . .
12:471 734
Conservados só 18 guardas e agentes e dous
serventes,. e as cavalgaduras para os lançamentos, reduz~das a 1:500 as despezas com papel
penna e tmta e mais miudezas; e supprimido ó
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ordenado do escrivão addido e mais despezas do
expediente inclusive o escaleI'.
§ 9.° Com a Caixa da AmorLisação e expediente
§ 10. Com a folha extraordinaria do Thesollro,
supprimidos a pensuo do mon eohor Pizarro,
fallecido, os "\ encimentos dos missionarias capuchinhos, os 3:72: .' dos empregados do trapiche,
e os 700. do nrchiLecLo. . . . . . . . .
§ 11. Com pensões, supprimidas as que não
foram aprovadas pelo corpo legislativo, e a de
960' a Roque Schich; e deduzidos 10 0/0 em que
se orça a importancia das pensões dos que já
não existem. . . . . . .
. . .
§ 12. Com tenças, deduzidos 228$ a Pauto
Barbosa de Silvo. e 50$ a Joaquim Dias Bicolho,
e 10 % em quese orçam as tenças dos quejánào
existem. . . . '. . . . . . . . . .
§ 13. Com aposentados, supprimida a aposentadoria do ajudante da fundição até ser aprovada
pelo corpo legislativo. . . . . . . . . .
§ 14. Com o expediente da fabrico de lapidação
dos brilhantes, deduzidos 6:000$000. . . . .
§ 15. Com as obras, ded uzidos 20:000 da
Coso. do. Moeda e supprimida a do trapiche.
§ 16 Com a Typographia Nacional.
§ 17. Com despezas eventuaes. . . . . .
§ 18. Com a despeza antigamente chamada
do bolsinha ..
a provincia do Espirita Santo:
§ 19. Com a Junta de fazenda e expediente.
§ 20. Com as obras e outros despezos.
Na provincia do. Bahia :
§ 21. Com o. divida externa E 70.000 ao cambio
orçado de 50. . . . . . . . . . . .
§ 22. Com o. Junta da fazenda, seu expediente,
e outras adminisLrações de rendas. . . . .
Sl1pprimidos 1:675$200, de vencimentos extraardina rios de escripturação, e as aposentadorias
até que sejam aprovadas pelo corpo legislativo.
§ 23. Com o. Alfandega e seu ex pedienLe. .
§ 24. Com a Caso. da Moeda, supprimido o
expediente e cusLo das chapas de cobre. . .
§ 25. Com ordenados de empregados avulsos.
§ 26. Com pensões e Lenças, supprimida a
que ainda nua foi aprovada. . . . • . .
§ 27. Portes aos paquetes inglezes. . . .
§ 28. Com o pagamento dos proprietarios POI,'tuguezes e despezas eventuaes, supprimidos os
rebates de bilhetes da Alfandega. . . . .

15: COO "000

3;172~

00

81:810.'724

19:028~Sll

35:60_,000
1 :000.:000
37:000· 000
5:000.000
150:0 0'000

;}: ::)"O~OOO
600.000
4: 110· 000
336: 00

~'OOO

27:633$060

27:143"965
10:640 '100
3:300$000
4:091 SOO
203 706
4S:000'000
457:012$631
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No provincia de Sergipe :
§ to9. Com a administração de rendas e seu
expediente. . . . . . . . . . • . .
§ 30, Com pensões. . . . . . . . .
§ 31. Com despezas eventuaes, supprimidos
os rebates de bilhetes e commissões.

3:723 SOO
233:'600
315 '687

4:279 187
Na provincia das Alagàas:
§ 32. Com a Junta da fazenda e administração
de rendas e seus expediente::;. . . . . . .
§ 33, Com a Alfandega c seu expediente.
Na pl'Ovincia de Pernambuco: ..
§ 34, Com a divida externa f, 60.000 ao cambio de 55. . . . . . . . . . . .
.
S 35. Com a ,[unto da fazendn, administmção
e arrecadacüo de rendas.
§ 36. CoÍn a Alfandega. . . . . . • .
§ 37. Com o expediente e custeio das officinas
flsCJes.
.
........•
§ 3 . Com os empregados da extincta mesa da
.
..
inspecç5.o. "
§ 39. Com aposentados e pensões.
§ 40, Com de pezas eventuaes.

261 :S18 181
22: 200'-'000

14:775 440
6:~93~'07G

359:211 177
Na provincia do R io Grande do Norte:
§ Com a Junta de fazenda, alfandega e seus
expedientes . • . . . . • • . . . •
Na provincia da Parahyba:
42. Com a junla da fazenda e expediente,
Alfandega e sell expediente. . . . . . .
Ded~lzidos 213~333 de quatl'o mezes de sessilo
d,o eSCrl"ÜO ela junta, membro do corpo legislatn'o.
Na provincia do Cearú :
§ 43. Com [J junta da fazenda, Alfandega e
seu expediente . . . . . . . . . • •
, § 44. Com as obras e mais despezas, deduZidos destas 2: 4'15 000. . . . . . . . .

3:8m· 000

11 :991 159

9:589,"250
2:326 600

11:915 850
Na provincia elo Piauhy :
§ 45. Com a junta da fazenda, administração
e seus expedientes . • . • • . . .
§ 46. Com a Alfandega e seu expediente

H. F.
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Na provincia do Maranhão:
§ 47. Com a divida externa J!, 50.000 ao cambio

de 50. '.

.

240:000"'000

e seu expediente. . • . . . . . .
Supprimidos 550 do expediente.
§ 49. Com a Alfandega e seu expediente, supprimidos neste 150 000. • .
§ 50. Com os aposentados. . . .
§ 51. Com obras e outras despezas.

12:228 760

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

§ 48. Com a junta da fazenda, administração

5: 543 000
790 000
3:700 000
263:2G1 760

Na provincia do Pará:
§ 52. Com a junta da fazenda, provedoria,
administração e seus expedientes . . . . .
Supprimidos 358$4DO de despezas com o viveiro das especiarias abonadas na repartição do
imperio; 800 , e 600$ das aposentadorias do thesoureiro e recebedor, que ainda não foram approvadas pelo poder legislativo.
§ 53. Com a Alfandega e seu expediente

22:282 480

5:634 200
27 :256· 680

Na provincia de S. Paulo:
§ 54. Com a j un ta da fazenda, Alfandega e
administrações; supprimidas as gratiocações a
...•...
escreventes. . "
§ 55. Com diversos expedientes e manutenções
de escravos da fazenda nacional. . . . . .
Supprimidos 2:000$ dos expedientes.
§ 56. Com obras e outras despezas.

30:785$724
5:540$000
1 :000 000
37:325$724

Na provincia de Santa Catharina :
§ 57. Com a junta da fazenda e seu expe-

diente . . . . . . . . .
§ 58. Com despezas eventuaes

.
.

3:720· 00

Na provincia do Rio Grande do Sul:
§ 59. 'Com a junta da. fazenda, administração
de rendas e seus expedientes, supprimidos nestes
600· 000. • . • . . . . . . . . • •
§ 60. Com as alfandegas e seus expedientes,
supprimido nestes 1 :200 000. . . . . •

.§ 61. Com a pensão sujeita á approvação.
.§ 62. Para obras e outras despezas. -

10:730$760
12:691 600
24·0 000
4:800$000
27:805$360
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Na prov incia de Minas Geraes :
1;1 junt~ do. fazenda, registras, administrações e expedientes. . . . . . . .
§ 64. Com a auministração diamantina e seu
expediente.
.
§ 65. Com as intendencias do ouro, salitre e
seu expediente, supprimidos 600 elo fiscal de
Ouro Preto. . . . . . . . . . . . .
§ 66. Pensões, supprimidas as que ainda não
foram approvadas pelo corpo legislativo . . .
§ 67. Com as aposentadorias, supprimido
1:200 da aposentadoria do escrivão, que ainda
nilo foi approvada . . . . . . . . . .
§ 68. Com suprimento ú administração dia..
mantina do Tijuco . . . . . . . . . .
§ 69. Com obras, conducções de cabedaes e
outras despezas eventuaes, supprimidas as terças
partes das camaras elo. Campanha, Baependy, o
imposto do Banco, Capella Imperial, etc., que são
receita da provincia.
§ 63. Com

Na provincia de Goyaz :
§ 70. Com a junta ela fazenda, supprimidos
600 do empregado na liquidação da divida e 799
de empregos creados pela junta. . . .
§ 71. Com a casa ela fundição do ouro. . .
§ 72. Com expedientes e custeio elas administrações. . . . . . . . . . . .
§ 73. Com a condução e outras despezas

179

40:296'1'520
5:740 000
26:850$000
2:318 500
720$000
48:000 000

7:007ft>540
130:932$568

4:781 000
3:440 000

Na provincia de Matto Grosso:
§ 74. Com a junta da fazenda, provedoria e

seus expedientes. . . . . . . . . . .
§ 75. Com a intendencia do ouro, casa da
moeda e expediente. . . . . . .
§ 76. Reposições e mais despezas .

6:261212
3:732.361.
4:006· 27
14:000 000
4.963:493 232

CAPITULO II

Disposições communs
,Art. 21,' Fica suspenso o córte de pau Brazil e sua despeza
ate o fim de junho de 1832.
.
Art. 22. Ficam igualmente suspensos os provimentos dos
empregos que vagarem na intendencia do ouro, e casa da moeda,
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emquanto a assembléa geral não regular estas rel~arLições;
servindo nas vagas, in~erínamente, aquelles dos empregados
existentes que para isso nomear o governo.
Art. 23. Ficam supprimidas as despezas com as typographias
nacionaes das províncias, as quaes serão vendidas em ha ta
publica, e seu producto en trará em receila nos respecLi vos cofres.
Art. 24. O governo é autorisado para estabelecer mesas de
diversas rendas nas provincias em que as julgar necessaría ;
refundindo nellas a mesa da exportação da Bahia e as Alfandegas dI) dizimo e algodão da provincia de Pernambuco, e a do
dízimo e algodão do Maranhão, que ficam extinctas.
Art. 25. A cargo destas mesas fica a arrecadação dos direitos
que arrecada a mesa de diversas rendas de ta cidade, as que
arrecadavam as extinctas me as de inspecção, e as que o governo lhes incumbil', refundindo nestas rep[lrLições :fi c[les, incumhidas desta arrecadação no mesmo Ioga r, e [Iddindo ás
repartições que entender conveniente, os empregados vitalicios
que não entrarem nesta nova organisação emquanto não tiverem
outro emprego.
Art. 26. O numero dos empregados destas mesas não poderá
exceder o marcado no Decreto ele 4 de fevereiro de 1823, que organisou a mesa de diversas rendas desta cidade.
Art. 27. Os presidentes em conselho marcarã interinamente
os vencimentos dos empregados das mesas que forem cl'eadas.
Art. 28. Na sessão no anno futuro o governo dará conta á
Assembléa Geral das mesas, que tiver crendo, para final 8pprovação.
TITULO VII
Da raceHa

Art. 29. A receita do imperio, no futuro anno financeiro, é
orçada em 15.000:000· 000.
Art. 30. ComJ;lrehendem-se na receita orçada no urtigo antecedente:
§ 1.0 Os juros de E 240.000 em apoUces do primeiro emprestimo brazileiro> pertencente ao thesouro publico.
§ 2.° Os dinheiros existentes do ultimo emprestimo brazileiro,
e os seus juros, quando o governo julgue inteiramente a operação
indicada 110 art. 31 § 1. °
§ 3.° A importação ela terça parte do pau-Brnzil que o Thesouro Publico tinha em Londres em maio de 1830.
§ 4.° A importancia da divida activa que for effectivamenLe
cobrada.
§ 5.° Quanto se costuma contemplar até o presente debaixo do
titulo de receita extt'aordinaria.
§ 6.° As. renda.s e contribuições publicas, que o governo fica
por esta leI autonsado a perceber, durante o mencionado anno
financeiro, qualquer que seja a denominação, e applicação dellils,
uma vez que tenham sido reconhecidas pela Assembléa GeraL
§ 7.° O rE)ndimento da junta do commercio.
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Art. 31. Não são comprebendidos na receita orçada no art. 29:
§ 1.0 Os dinheiros destinados ao pagamento do emprestimo

portuguez, que estão em deposito, ou os jUl'os que renderem, si o
governo julgar conveniente empregaI-os em apolices do mesmo
empl'estimo, ou de outro qualquel'.
§ 2.° A impOl'tancia da moeda de cobre.
Ario 32. O balanço geral da receita será d'ora em diante apre~
sentado pela maneira eguinte;
A 'lu columna designará a contribuição ou renda publica.
A 2fi a lei ou ordem que a creou.
A 3u a sua importancia orçada.
A 4fi a sua im portancia arrecadada.
A 5a quanto se deixou de arrecadar.
A 6a conterá as observações que o.mini tro da fazenda houver
de fazer sobre o estado da cobrança ou outras quaesquer.
AI't. 33. Nos annos futuros, o ministro da fazenda apresentará
um quadro da receita da provincia do Rio de Janeiro, até abril
exclusive, e o da receita das outras provincias, que constar dos
balanços e balancetes recebido, até o fim de março.
Art. 34. Ficam em vigor até o fim de junho de 1832 as leis,
que mandam arrematar metade dos dil'ei.tos das alfandegas e dos
consulados de sahida, com Il declaração de que poderá arrematarse até a tel'ça parte dos dil'eitos da Alfandega da Bahia e até a
quarta pal'te dos direitos da aU'andega desta cidade, quando assim
convenha aos interesses nacionaes, ou seja necessario para facilJitar a arrematação.
Art. 35. As sobras da receita da quantia de 2.163:163 903,
serão applicadas ao re gate de notas do Banco na forma da Lei de
23 de setembro de 1 29, que o não prorogou; e o resto ao das cedulas da Bahia, e refel'idas notas do banco, em partes iguaes, em
qUé1~to por um acto legislativo se lhe não der mais amplo desenvolvlmento.
TITULO VIII
Art. 36. Todas as repartições por onde se arrecadam e despendem dinheiros nacionaes, pre tarão conlas no Thesouro, as
quaes farão parte das que deve apresentar o ministro da fazenda
com o orçamento geral.
Art. 37. Aos empregados que recebem ordenados adiantados,
e forem promovidos ou mudados para outros empregos, ou por
qualquer titulo passarem a perceber outl'OS vencimentos, desconlar- e-11a o que tiverem percebido adiantado.
.
d Art. 3 . Cada uma elA camaras poderá instituir cúmmissões
e exam~ d~ qualquer repartição publica para obter os conhecir~entos mdlspensaveis ao desempenho das suas augusta funcçoes, e as nomeará d'entl'e os seLlS membros por escrutinio
s~creto.

Art. 39. Os balanços da despeza serão d'ora em diante apre-

sentad~s pela maneira seguinte:

A 18 colllmna de ignará o emprego ou objecto da despeza.
A 2 a lei ou ordem que o autorisou.
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A 30. O quantitativo pago ou comprado.
A 40. quanto flcou restando o Thewuro Publico.
A 50. o augmento da despeza.
A 60. a sua diminuicão.
A 70. as observações convenientes.
Art. 40. Os orçamentos da receita e despezu ser50 opresentados pelo mesmo methodo marcado para os balonços, no que
lhes for applicavel.
Art. 4l. O orçamento <.la fazenda e as informaçõe poro a
fixações dos forças de moI' e terra, serJo apre entadas d'ora em
diante impressos na comarEI dos deputados até o dia 8 de moia.
Art. 42. Os minislros e secretarias de estodo dos negocias do
imperio, justiça, fazenda, guerra, estrangeiro e marinha, apresentarão d'ora em diante na camal'a dos deputado, até o dia 15 de
maio, relatarias impressos nos quaes mui circumstonciadamenle
exponham o estado dos negocias a cargo de cada repartição, os
medidas tomadas para o desempenho de seus deveres e a necessidade, ou utilidade do augmento ou diminuição de suas respectivas despezas.
Art. 43. Serão Apresentados por copia, até o dia 6 de dezembro,
aos conselhos geraes, os balonços da receita e despeza, e os ol'çamentos das respectivas provincias, e se lhes ministrarão os
esclarecimentos que os mesmos conselhos julgarem necessarios
para as reflexões, e representoções, que a tal respeito tiverem de
dirigir á Assembléa Geral e ao poder executivo.
Art. 44. Não compete aos procuradores das camaras municipaes commissão alguma pelas quantias, que receberem dos cofres
publicas por esta, ou por outra lei ou ordem, consignadas extraordinariamente para auxilio das despezas municipaes.
Art. 45. A' excepção dos empregos dos officiaes maiores das
secretarias de estado, não se preencherão os lagares que vagarem
da data desta lei em diante, sem que a Assemblêa Geral regule
as das secretarias.
Art. 46. Ficam abolidos os direitos de 15 % que pagam em
algumas alfandegas do im perio as prod ucções brazileiras, quando
transportadas de uns para outros portos da mesma provincia.
Art. 47. Esta lei principiará a ter execução desde já em tudo
que for possivel, e para o que ê o governo autorisado a perceber as rendas e contribuições publicas, qualquer que seja sua
denominação ou applicação; e a fazer as despezas decretadas
por esta lei.
Art. 48. Ficam revogadas as leis e ordens em contrario.
Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento, e execução da referida lei pertencer, que o cumpram
e guardem, e façom cumprir e guardar tão inteiramente como
nella se contém. O secretario de estudo dos negocias da fazenda
a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio do Rio de Janeiro aos 15 dias do mez .de
dezembro do anno de 1830, nono da independencia e do impeno.
Imperador com rubrica e guarda.
L. S. Antonio Francisco de Paula Hollanda Cavalcante ele
Albuquerque.
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Carta de lei pela qual V. M. Imperial manda executar o
decreto da As embléa Geral, que houve por bem sancionar, que
orça e nxa a receita e despeza do imperio para o anno financeiro
do 1° de julho de 1831 ao ultimo de Junho de 1832, e dá outras
providencias sobre a adrninistl'ação e arrecadação da fazenda,
tudo na fórma acima declaI'ada.
Para V. M. Imperial ver.
José Francisco Medella Pimentel a fez.
Registrada na secretaria de estado dos negocios da fazenda
fi fi, 10 v. do liv. 10 de cartas de lei.
Rio de Janeiro 16 ele dezembro de 1830.-Joaquim Ped7'o
ele Souza Rosa. - João Antonio Roelrigues de Carvalho.

Foi publicada esta carta de lei nesta chancellaria mór da
côrte e imperio do Brazil aos 18 de dezembro de 1830.- Francisco Xavier Raposo ele Albuque7'que.
Registrada a fi. 22 do liv. 20 das leis, CbanceUaria mór do
Imperio, '18 de dezembro de 1830.- Manoel de A::evedo Marques.

Foi esta a primeira lei do orçamento formulada pelo corpo
legi lativo desde a fundação do imperio. Comprehende-se a difficuldade com que se teve de lutar para dar regularidade a um
serviço até então dependente do capriGho, vontade ou interesse
daquelles que faziam a distribuição das rendas publicas.
Apezar dos abusos e desperdicios que se davam, ainda. assim
é admiravel, que nesse proceder quasi sem responsabilidade,
maiores não fossem os escandalos ; o patriotismo e a moralidade
muita vez arcou com vantagem contra pretenções desarrazoadas.
Não se póde desconhecer o espirito de economia que presidiu
ao trabalho deste orçamento, e quanto cuidado mereceu a organisação do serviço publico, que só o tempo e a experiencia
iriam completando.
Ol'çamento votado pelo purlalDento para o exerciclo de
J.8:U a J.83~
~eceita. . .
espeza . .

.
.

.
.

.
.

•
.

.
.

.
•

•
•

.
.

•
.

.
.

.
.

.
.

•
.

15.000:000:"000
12.836:826$800

Despeza distribuida pelos ministerios do
1m perio. .
Justlça. .
E tl'.MO'eiros
Marinha .
GUerra. .
Fazenda. .

i. 438: 142.'754
6 6:445. 11.
12 :00 '000
i. 78 :818.940
3.847:926.'460
4.963:493'235

•
.
.
.
•
•

BA LANÇO DE 1831 a 1832
ReceiLa ordinaria e exLraol'dinaria
Despeza . .
Saldo. . . : : : : .. : : :

:

:

:

:

:

:

:

15 .439 :993 '~93
12.798:073'708
2.641:919' 85
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Despeza realisada pelos minislerics do
Impel'io. .
Justiça. .
Estrangeiros
Mal'inha .
Guerra. .
Fazenda. .

•
.
.
,
•
.

L 35-: 452'" l3

817 :48J;:;239
173:424 l5
1. 739: 02-1"6 lO
3,5'15:5::>·1"47-1
5. '197: 102·"7ti7

A receito tem o seguinte procedencia
Direitos de importação
»
» exportação.
Despacho maritimo.
Interior • • . . .
EXLraordinal'ia. . .
Figura como receita cxLraordinal'ia . . • • . .
movimento de fundos e pela cunhagem do cobre.
Depositos. , . . • . • . • • • .
.•
Saldos existentes em 30 junbo .
E' pois a recei ta ordi nal'ia de .
PULO

3.65': 037.'237
739: 507';>5711
4 :585'39

5.2 6: l8' 96·j
1. 43'J :.20·1~58'1
'1.869:7:33'622
5'9:537.'980
52:7():i~3·j

2.39 :73239:31
'10

447:22~'i26

No orçamento votado para o exercício de 1832 o 1833 se
mandam observar os seguintes disposições:
Fica o governo autorisaào a arrecadar as rendas decretados
para o exercicio de 18.31 n 1832 com os seguintes alterações:
Ficam aholidas os imposições de qualquer denominação sobre
importação e exportação de generos e mer'cadorias ele tlmas
pom outros provincias do imperio; sello e capas de fazendas,
sobre o
taxas, guindastes e capotazias, substituido pOL' 1 %
valor da fazenda; todas as imposicões sobre pescado, fóreo de
sesmarias; pl'ensas de engenhos dê aS:3ucar, e capella imperial;
e o imposto denominado subsidio nacional.
Ficam isentos de direitos: livros, machinas ainda não em
uso nas provincias, os predios urbanos nos villas e povoações,
que não tiverem mnis de 100 casos; os hospitaes de caridade
gosam do indulto das casas de misericordia.
Será cobrada ancoragem de 10 réis dinrios por tonelada ás embarçações que navegam para os portos estrangeiros, contados
dentro de 50 dias depois de cada entrado nos pOl'los do impel'io.
Fica extensiva ás emborcações estrangeiras o contribuição
que pagam as nacionaes aos hospiLaes.
Fica livre a importação da polvora.
As fazendas que se demorarem mais de 40 dias nas alfandegas
pagarão i/8 % do 'seu valor por armazenagem em cada mez.
Será cobroda uma imposição de 15 % do valor sobl'e a rendo
das embarcações estrangeiras que passarem [l ser brozileiras,
livre de outro qualquer imposto.
Será cobrado o imposto de 80 annuaes sobre casa de leilão, e
40. sobre casa ele modos.
Todos os impostos sobre aguas ardentes nacionaes suo substi·
tuidos por 2 % na exportação, e 2 % no consumo.
O ministl'o do fazenda no côrte e os pl'esidentes nos provincias
cederão ás camaras l11unicipaes os terrenos que fOl'em l'eclal11ados
para logradouro publico; e poderão, comojulgarem conveniente, a
particulares, e marcar fôro para afora l-os os que já estiverem con·
cedidos.
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Continua o corte do páo brazil para o pagamento da divida externo oté 24.000 quintaes.
.
Todas as nrrecadações até agol'a feilas pelos juizes territorifles, serão feitas e fiscalisadas pelas mesas de dh ersas rendas,
ou collectores commi sarios, excepto o do ouro, que continua nos
teI'mos do lei em vigor.
O ouro em pó, depois de pagos os direitos, correrá livremente
como mercadoria em todos o provincias, (Iue será acompanhado
de uma ceduln explicativa; os infractores incorrerão nas penas de
contrabondistas ou extraviadores dos direitos publicos.
Ainela no mesmo orçamento se notam as seguintes desposições
no ministerio da marinha:
ficam supprimidos os vencimentos do ajudante do ministro
do mOl'inho, e dos officides da Al'mada empregados em terra, que
fOl'em além do solelo e maioria, excepto os lentes da Academia ou
intendentes de marinha do Rio de Janeiro e Bul1ia, e o inspector
do arsenul do Rio.
O regi tro do porto do Rio será feito por um elos ofiidaes do
navio commundante, acabando-se a commis ão em que e achava
um capilão de mar e guerra.
Ficam supprimidos os vencimenlos do guardas marinha menores, e o ordenado do lente sul stituto de le enho.
Ficam abulidos as intendencias ele mt1l'inha, excepto as do Rio
ele Janeiro e Sahia, . endo upprimidas naquella cinco medidores,
um ajudante do ulmoxorife e a grotincaçtio de um continuo, os
praticanLes extl'aordinnrios e o::. empreguclos não creados por lei:
um empregado da in pecçi10 da ferias, dous escrivã e da mesa
gl'ande da intendencia e o me tres de cordoaria e fundi ão que
excederem ele um ; a cflpellania do ar enal e seu respectivo capellão; ossim como os conservotorias dos cortes ele madeil'as.
No ministeri da O'uerm fic !TI reel uzidos os vencimen tos dos
commanelantes das ar'mas ao soldo desua potente e gratificação
ecavalgaeluru de commando de divi &0. O da Bahia, Pernambuco, MOl'onh5o, Pará, MaLto Grosso, ant Catharina e Rio
Grande do Sul, oldo ele suo patente, gratiflcaçüoe cavalgadUl'a de
cJmmondo ele brigoc'a.
Por Decrelo de 7 de novem!wo roi o Governo autorizado a disPior de 3.000:000 em apolices ela divida publica pal'o pagamento
(as presos Iiquic1l1das.
183.2

O conselheiro Bernardo Pereir'a de Vasconccllos em seu relul.ol'io, diz que é pl'eci o não se illudirem com estes 'saldo> resultanLes do movimento ele fundos, e com O· saldos antecedentes e
outros artigos que não constituem propriamente renda, e tanto
queo balanço de 1831 a 1832, que dá a receita de 16.034:336. e
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a despeza de 1l~.044: 15\> com um saldo de 2.020:177, não é a
expressão da verdade.
Tratando do. divida do estado, diz que a pa~siva interna fundada montava a t3.327:600., comprehendendo-sc as apolices de
5 % , Tinha-se amortizado a importancia de 614:600 000.
A passiva fluctuante era de 1.000:000 e a activa de 6.428:718· 100
sendo em grande parte incobravel, pelo que seria. conveniente
marcar um tempo para a sua prescripção, e admittir em pagamento da outra parte apolices de fundos publicos ao par; dessa
divida. cobrou-se a quantia de 22:8L3 727.
A divida externa continuava a ser de E 4.031:700, a amortização até então realisada importava. em E 423.700. Esta amortização não tinha tido augmenLo regular na fórma dos contractos,
porém havia-se pagoojuro com toda a pontualidade.
Estes titulos tiveram grande baixa com as noticias atte!Tadoras propaladas pelos inimigos da prosperidade do paiz ; todavia
iam reanimando-se pois que de 47 subiram a 62 1l-i •
A cotação das apolices da divida interna. é de 43 e o cambio
de 35 15/18.
O Thesouro, com a reforma do. Lei de 4 de outubro de 1831,
reorganizou-se, conservando-se por emquanto a pagadoria dos
ordenados e pensões, e a recebedoria do imposto do sello, por
isso que a lei era inexequivel nesta pa rte.
Já se achavam em exerci cio as thesourarias.de S. Paulo, 'Iínas,
Rio Grande do Sul, Santa Catharina, Bahia, Pernambuco, Alagôas
e Rio Grande do Norte; estavam organisudas as do Espirito Santo,
Parahyba e Piauhy; e nomeado.:> os empl'egados para as do
Ceará, iaranhão e Pará, faltando as de SeJ'gipe, Goyaz, e Matto
Grosso.
Chomava u attenção sobre as alfandegas, cujas rendas constituiam a melhor p8rte dos recursos da nação, e bem assim sobre
as mesas de rendas e collectorias.
Dáva noticias sobre a Casa da Moeda, Typographia Nacional,
e Caixa da Amortização.
Communicou que se achavam liquidadas as con tas da Caixa de
Londres, e disse que n liquidação do Banco por parte do governo
se achava concluida.
Expedindo os regulamentos de 14, 25 e 28 de fevereiro de 1832,
de 8, e 14 de fevereiro, e de 28 e 31 de março do mesmo anno para
a execução do art. 54 da Lei de 15 de novembro de 1831, e disposi-
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ções das leis de 11 de outubro de 1827, 22 de setembro de 1828,
4 de dezembro de 1830, 14 de junho de 1 31 e 1 dejunho de 1830,
sobre mesas de rendas, collectorias, escrivães e mais funccioDarios incumbidos da arrecadação de diversos impo tos etc.,
- deu a este serviço importante incremento regularisando a sua
fiscalisação, promo\'endo com vantagem a sua cobrança e mel11orDndo consideravelmente o trabalho da arrecadação. Não menos
importantes são os regulamentos de 2) e 27 de abril alterando a
escripLuração e contabilidade do Thesoul'o publico e thesourarias
dfls provincias.
Ol"çaUlento votado pelo paJ'lnmento para o exercicio de
183~ a 1833 e sancciouado pOJo I.ccreto de 1~ de noveIllbl"o dc 1831

Receita .
Despeza .

15.0:>0:000 ')00

o

1,Z.o·H: 198"46

.

Despeza distribuída pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça. .
E trangeiros
Marinha .
Guerl·a. .
Fazenda .

1. 9 3: 222;'600
1.174:5'35 668
103:000'OJJ
1.500:000 200
2.500:000'000
5.38'):440 000

o

.
.
.
.
.

BALANÇO DE 1832 a 1833
Receita ordinaria e extruordinaria
Despeza . o • • • • • • •
8aldo. . . . . • . . . .

20.199:7.38"650
15.808:550· 137
4.391:188'-13

Despeza realisada pelos ministerios do
Imperio. . .
Justiça. . .
Estrangeiros .
Marinha . .
Guerra. . .
Fazenda . .

10
L034:318 736
2. 45t :216<"577
3.0S9: l4 ' 10
2.569:5~ -'647
4.0S :848;ii757

2.574:468~

A receita tem as seguintes procedencias
Direilos de importa 5:0
»
de exportação.
Despacho maritimo :
Interior.. . . . .
Ex traordilla rio. . o
Figura ~omo receita extraordillaria .. . . . . . o
••
Pela emIssão de apolices da divida publica e bem assim movimento
d~ fundo e saldo de 1832, na importanci:J. do. o • • • •
DeposllOS.
.
E' pois a receita ol:di~aria de: . . . . . •

5.736:293:066
747:7 O 400
128:0 9 605
5.49 :094;'030
8.0 9:47V5-!3
::l 0982: 86.l-$622
4.067 3-!n~n67
39 263 554
1. .110 267 1 7
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Regulou-se a orl'ecadoçã.o elo imposto de aguardente, e isentaram -se de direitos os destinados ao melhoramento das raças de
nnimaes.
Deu-se regulamento ás alfandegas, e á pel'cepção do imposto
do consulado (Decr'etos de 16 de julho de 1832 e 26 de março
de 1833).
No orçamento para o exercicio financeiro de 183.3 o 1834 se
divide a receita e despeza publica do imperio em geral e provincial.
Pertence ao gwpo elas despezas geraes:
1. o Casa imperial, regencia, ministerio, conselho de estado,
corpo legi lativo.
2. o Os tribunaesde j LÍsliça civil e militar, relação ecclesiastica
e cathedraes.
3. o Exercito, marinha, diplomacia, correio, pharóes, canaes,
estradas geraes e acquisiçães de terreno , construcção de palados
para o imperador e sua familia, e escolos maiores de instrucção
publico.
4. 0 Thesouro Nacional e thesournrios, junta do commercio,
alt'ondegas, mesas e adminislmçães das rendas, Casa da Moeda,
Typogrnphia Nacional, Caixo de AmorLisação e suas filiaes, e
commissões de liquidaçãó da fazenda nacional.
5. 0 El11pregodos viLolicios de tribunaes e repartições extinctas,
monte pio e remuneroção de serviços.
6. o Pagamento da divida interna e extema e depositos, soccorros ás provincias para seus clejlcits, sendo or.adas estas despezas em 10.787:083·000.
Pertence ao gI'llpO das despezas provinciaes :
1.0 Fresidencio, secreLaria, conselhos gerol e do governo,
escolos menores e bibliothecas publicos.
2. o Justiças territoriaes, guardas policiaes, jardins e horLos
botanicos, e illuminação.
3. 0 Professores e empregados de saude, vaecina, caLhechese,
colonisoção, soccorros, e ol'dinarias ás camarac::, casos de misericordia, hospitaes, expostos e seminarios, casas de prisão,
reparos e consLrucções de cadeios, e conducção e sustento de
presos.
4. o Parochias, obras publicas das provincias, reparos de igrejas, matrizes e meios de sua administroção peculiar, sendo orçadas
estas despezas em 2.191 :885·000.
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Constituem receita geral:
1. 0 Direitos de importação e exportação, baldeacão e reexportação, emolumentos que se cobram nas alfandegas; meio porcento
de assignados das armazenagens, oncoragem e pharoes.
2. o Contribuição da junta do commercio sobre volumes e embarcações, e o imposto do banco; imposto de 5 % dos embarcações estrangeiras que passam a nacionaes e de 5 % da venda das
nacionaes.
3. o Direitos de 25 %
do ouro, siza dos bens de raiz) porte do
correio de mar e terra, e o imposto para a Caixa da AmorLlsação
da divida publica.
4. 0 Dizimo do assucal', algodão, café, tabaco, fumo, e contribuição dos saccos de algodüo; dizimo do gado vacum e cava11ar ;
20 % dos comas do Rio Grande do Sul e de 40 % da aguardente
na Bahia.
5. o' Se110 das mercê , dizimo das chancellal'ias, n0VOS e velhos
direitos das gTaças e titulas expedidos pelo poder executivo e
pelos tribunaes, e emolumentos que se cobram nos tl'ibunaes de
justiça, na chancelloria das ordens do cruzeiro e das tres ordens
militores, mestrado; e contribuição do monte pio.
6. o Matricula nos cursos juridicos e academias; e rendimento
da Casa da Moeda.
7. o Venda do pão Bl'azil e dos proprios nacionaes, renda diamantina, e foros de. terrenos da marinha, bens de defuntos e
ausentes, cobrança da livida activo e da bula da crusada.
8. o Emissão de apolices, ejuros das apolices dos empresLlmos
estrangeiros; rendas eventuaes e não classificadas que provêem
dos arsenaes do exercito e marinha, e da venda dos '\ asas de
guert'o, limp. das alfandega, e rendimento da fabl'ica de polvora.
9. 0 Saldos e sobl'as da receita gel'al e provincial; ol'çada esta
receita em 11.000:000 000.
Constituem receita provincial todos os impostos ora existentes
não comprehendidos na receita gera I, e calculado em 2.386:000 OJO.
. Cada uma destas receitas é escripturada em livl'O proprio, e
arrecadada uniformemente em todo o Imperio, segundo os regulamentos existentes.
Neste orçamento foram pI'escríptas as seguintes disposições:
Ficam abolidas as casas de fundição e intendencia do ouro e
suas commissarias em Minas, Goyaz e Matto Grosso, sendo o
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governo outorizado a reformar a administração diamautina, supprimido o lagar de fiscal dos diamantes.
Fica o governo autorisado a reformar as mesas de diversas
rendas do lUa de Janeiro, e aquellas cujas receitas forem de
pouca renda reuDirá ás Alfandegas.
Fará substituir os cedulas e vales em circulação na Bahia por
notas do novo padrão.
As pensões, tenças, m ntepios, meio soldos, e todos os ordenados de aposentados, tribunaes e repartições extinctas, serão
pagos pejo Thesouro Nacional na Côrte, e Thesourarias nas provincias.
Quando em qualquer dos ministerios se der, em alguma das
verbas de despeza, falta, e houver sobras em outras, poderão
estas supprir aquellas dentro dos limites da somma consignada
ao respectivo ministerio, sujeito todavia á responsabilidade do
uso que fizer desta permissão.
São supprimidos os logares e ordenados dos solicitadores, escrivães, e meirinhos dos feitos e execuções da fazenda publica
nas provincias.
Os empregados publicas, qualquer que seja a sua classe, receberão os seus vencimento.:> pelas Thesourarias das provincias em
que tiverem exercicio; as licenças cencedidas aos empregados
serão sem vencimento si forem para fõra do imperio, com metade
do ordenado, para dentro do im perio, si não for por molestia;
neste caso o poderá ser com o ordenado por inteiro até seis
mezes, mesmo fóra do Imperio.
As sobras tanto da receita geral, como provincial, no anno
financeiro, serão appUcadas ao pagamento da divida passiva fluctuante.
1833

No relataria' com que o conselheiro Candido José de Araujo
Vianna, ministro da fazenda, dá ao parlamento conta do estado
financeiro do paiz, annuncia, entre outras noticias, a da melhor
fiscalisação na arrecadação das rendas publicas, assim como
melhoramento na escripturação, o que já habilita para com fundamento, fazerem-se as ob;;ervações sobre o estado das despezas;
assim, disse elIe, podereis distinguir a despeza do material da
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administração da que é puramente pessoal; e nesta parle faz considerações importantes, chnmando a attenção do parlamento para
o que diz respeito aos funccionarios em actividade, e aos pensionistas e aposentados, assumpto em que o abuso vai sendo pesado
aos cofres publicas. Dos funccionarios em actividade, não comprehendidos o exercito e a armada, sobe o numero a cerca de
8.000, e cuslam á nação annualmente 5.00 :000 , sendo a média
625 para cada empregado. Com os pensionistas e aposentados,
cujo numero já se eleva a 3.100, despende a nação 768:000 , o que
dá para cada individuo 247 OOJ.
Infelizmente não é de esperar remedia para este grande mal';
ê um vicio de carecter canceroso, que necessariamente 11a de
progredir á medida que for a ugmentando o numero de protectores e protegidos; o desenvolvimento desta historia o demonstrará.
A divida activa é de 6.428:718 1Oi) e a passiva de 4.680:373 315.
A. interna ê 15.297:600 ; a externa não teve aHera~ão.
A. cotação das apoUces é de 44 e a das externas 621/4. O cambio é de 32 a 41.
Neste anno foram promulgados os seguintes actos relativos á
administração da fazenda.
.
Por decreto do poder executivo ele 26 de março clêo-se regulamento ás Mesas de diversas rendas com todas as especificações
dos impostos e maneira de as arrecadar.
Por decreto de 1 de junho foi o governo autorizado para determinar o prazo em que devia findar a circulação elas notas do velho
padrão, a que se realisou pelo pelo decreto de 4 do mesmo mez,
que marcou para este o ultimo dia do mez de julho sendo, estas
notas substituidas por notas do Thesouro, sem a clausula de
pagaveis á vista ~
Por decreto de 3 de setembro foi o governo autorisado a pôr
em execução o regulamento de 25 de abril, em addHamento ao de
23 de agosto, para todas as Alfandegas; e pelo de 3 de outubro se
delerminou o recolhimento da moeda de cobre nas Thesourarias
das provincias) dando-se em troca cedulas representantes do
valor récolhido, deduzindo-se 5 % para a fazenda publica; o que
se realisaria no praso de dous mezes contados do dia em que
fosse annunciado em cada provincia.
Estas cedulas tinham curso forçado nas respectivas provincias, devendo ser reformadas quando estivessem dilaceradas.
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Findo o prazo ele dous mezes, ninguem eria obrigado a. receber
em pagamento aCJuella moeda senão até a quantia de 1 ; e a de
cobi'e fal a (chem-chem) que é definida no aviso de 3 de setembro,
seria cortada e entregue a seos dono::>. Os falsificadores e intraductores seriam punidos com o peno de gol6s na ilha de Fernando
de Noronha; o qu~ era extensho aos introductores e fobricadores
de notas falsas.
O decreto de 8 de outubro fixou o padrão monetario alllorisando, na. receiLa e despeza das estações publicas, o recebimenlo
e pagamenLo ele ouro e prota em barra ou em moeda nacional ou
estrangeira no valor de 2,;500 por oitavo de ouro de 22 quilaLes,
como consto do aviso de 18 do mesmo mez, ocompanhodo da
competente labella explicativo, continuondo a ser cunhados as
moedas de meia onço (16 grammas) de ouro.
O mesmo decreto autoriza a creação de um banco de circulação
e depo ito na cidade do Rio de Janeiro com a denominação de
Banco do Brnzil com a duração de 20 8nnos e capital de 20.000:00
dividido em acções de 100. p8gas em meLaes preciosos, sendo o
governo accionisla de 40.0CO accões que seriam realisadas com os
seguintes fundos:
10, capital existen te nos cofres do extincto banco, pertencente á
fazenda nacional;
2°, com o producto dos impostos estabelecidos pelo alvará de
20 de outubro de 1812;
30, com o prod ucLo cios con trocLos fei Los pelo governo com individuas ou companhios nacionaes ou est,mngeiras pora a mineração dos terrenos nacionaes em todas as provincias cio imperio ,
menos os diamanLinos do Serro Frio;
4°, o imposto do se1l0 extensivo aos papeis e documentes constantes da tobelIa annexa;
5°, o produclo da taxa onnual de 2 por escl'avos existenLes
nas cidades e villas, além de dous para o proprietario solteiro e
de quaLro para o casado, exceptu.odGs os menores ele 12 onnos e
os maiores de 60.
Este decreto conLém diversas disposições acerca da organisação
administração do banco) e lhe confiava o deposito publico e do cofre
dos orphãos paro os quaes arbitrava o juro de 5 % ao anno; dava
ás notas do banco curso forçado, sendo recebidas e pagas nas es·
tações publicas, facilIdade que se estendia aos lagares onde houvesse caixa filial. O governo cunharia gratuitamente toda a moeda
necessaria para uso do banco. Este se encarregaria do movimento
dos dinheiros da fazenda nacionol de um lagar para outro do
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Imperio sem commissão nem abatimento na differença do calpbio,
e Leria conta cOI'rente não só no caixo matriz como nas filiaes, e
se encarregaria de substituir pelas suas noLas as do governo,
comprehendendo-se os dos'exLinctos bancos da Bahia e S, Paulo,
recebendo por isso o prestação ann ua I de 5 oI o 'do seu total.
O governo e o corpo legislolivo teriam immediata fiscalisação
sobre o banco, podendo nomear commiEisões para seu exame, etc.

O"çamento ,'otndo peJo parlaU:leoto para o éxer'ciclo de
1833 fi 1834. e sancclonado pelo Decreto de ~4 de 00tubr'o de 183~

Recei t,a, , •
Desp3za. .'.

13.336:000'003
12.978:968$000

Despeza disll'ibuida pelos ministcrios do
IJllperio. ,
Justiça, ,
Estrangeil'os
Marinha. ,
Guerra. .
Fazenda. .

BALANÇO DE J833 a 1 34
Receita ol'dinaL'ia e exlraorelina1'ia.
Despeza. , , • . , .
'aldo . . . , • . .

1.2.471: '50$280
1l,477:903.'170
1.001:953'170

Despeza realizada pelos ministeriQs do
JJllperio. ,
JllsLiça, .
El tl'an"'eiro
Marinh~\, •
Guerl'a. .
l"ar.euela. •

33:

"

~9.~

7:-

370:757:3{02
13':80'662
i. 10: 067.;;025
2. 899: 7D2;;351.
5.400:5H)805

A receito lem a seguinte procedencia :
Di1' aos de imp rta ão.
»
ele exportação
De-pacho mari:6imo ,
Intel'io1'. . . • •
J~xtl'aordina1'ia, .
'
Depositos • • . .

Os recur~os de que se serviu o thesouro, além
'da l'eceita arl'ecadada, foeam de saldos. . . .
e de movimento de fundos.
H. F. 13

6,151:553· 728
7..H :59 3370
2-16:674:'107
4.371: 151:'112
761 :92 • 1)7
19 : D19'" 37

2.723: 166·.'031
1.947: 157 326
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, No orl}amento votado pelo parlamento para o
exercicio de 1834-1835 continúa o disposiç,ilo de
ser diyididn n receita e n despezâ em geral e pro:vincinl, sendo n receitn geral computada) e11 .000 : OOO~OOO
gundo o orçamen lo nn terior, em.
2 . 386 : 000,'000
e a provincinl em, "
.
a de pezo. geral é computnda no novo orçamento
em'. .
11.024: 17~.~240
e a provincial em.
2,855:507."000
Neste orçamento se determinam as seguintes alterações:,
O imposto das cnsas de leilao Oca elevado a 40). na capital
do Rio de Janeiro, a 200" nas da Bahia e Pernambuco, e a iOO,~
nas demais,
O imposto chamado do BOl'lCO sobre embarcações comprellende
as estrangeiras, haja ou nüo trotado.:i com EIS respect.'ivag Nações.
O equivalente de um por cento, estabelecido no !llt. 51 § 20 da
lei de 1[) de novembro cl.; 1831, comprehende, ómente as mercado~
rios estrangeil'as, e nilo a moeda estrnngeira de ouro ou pnlta, e
metôes preciosos em barl'as ou pinha, e os generos de producçi1o
brazileira levados de provincia a provincia.
Os dir'eito de armaZel1Dgem, depois ue, pas adas os 40 dias,
seriam cobrado mensalmente na l'é1zão de um quar'to por cento
do valor do genero. Ficou extincto o impo to denominado da ga·
rapa, em Pernambuco.
A receita ea de peza provincial seriam fixadas pelos conselhos
gerQes sobre o orçamento dos pre identes da pl'Ovincias, e.
r'emettidas á camOl'O dos deputndos por intermedio do mini tro
da Fazendo, bem como n conta das despezos do nnno findo,
competelltemente documentadas. ,
. Foi o go\'erno .autorizado a I'erormor n ndministroçô.o dns intendencias e orsenoes de marinha no Imperio, comtnnto que nua
e, cedesse á despeza votada, do que se dariam contns ao parlan ento; paro approvnção. '
Fical'Dm em vigor, como permanentes, todas as disposições
contidas nas leis do orçnmento de 15 de dezembr de 1 30,15 de
novembro de 1831, e 24 de outubro ele 1832, que não Yel'SOS em
parLiclllarmente sobre a fixaçao da receita e despeza e não ti·
vessem sido revogadns.
As despezas das obras publicas seriam feiLas POlos presidentes
nas provincias, e pelo governo na Côrte e provincia do Rio de
Jnneiro.
1834

. Referindo-se aos cleficits successivos com que tinham sido encerrados os orçamentos, o Conselheiro Candido José de AraujO
Vianna, no sEm relataria, em que dá conta 00 parlamento do estado
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financeiro do paiz em 18' 4, diz, que nem eram elles para admirar
c riem Wo pouco para assustar, attendendo-se á sua naturalidade,
desde que na fixação das despezas eram estas pagas juntamente
com outras pertençentes a annos anteriores, para o que deveria
haver verba especial, e á crescente e progressiva despeza de um
paiz novo que, limitada. aos recursos ordinarios, para ~' ellas
oecorrer, tinha urgente necessidade de .augmentar convenientem.ente a renda publica com a creação de novos impostos ou alargamento dos existentes, afim de mais approximal-~á importancia
annual das despezas do Estado.
O cel'ceamento das despezas nos diversos ramos do ser~iço
publico é um meio appUca vel nos palies chegados quasi a um
estado e tacionario ; naquelles porêm em que apenas se principia
a organização e se tem necessidade de dur desenvolvimento á in··
du tria, fonte da riqueza com que se deve contaI', seria semelhante meio não só nocivo como quasi impraticavel ; e termina
com este preceito, de incontestav~l applicação :
«( Não é o seveL'O regtmen da dieta, aliás recommendavel para
a cO,nservação das força do homem de idade avançadn, o meio
mais proprio pnra de envolver as faculdades physicas najqventude e conservar-lhe o vigor. »

A lei n. 16 de 12 de ogosto de 1834 (Acto Addicional), alterando
nlguma di po ições da Constituição, estabelece as seguintes
prescripções da mais alta importancia :
O direito reconhecido e gnronLiào pelo ·art. 7'1 da Constituição
será exercitado pelas Camaros dos di triclos e pelas A embléas
q~e, ub, tituindo os conselhos gel'aes, se estabelecerão em todas
os provincias.
Com~ete a esta assembléas prop6r, discutir e deliberar, na
con~orml~lade dos arts. 81, 83, 84,85, 6, 7 e 88 da Conslituição,
e alel!1 dlslo sob,'e a divi ão civil, judiciaria e ecclesiastica da respecllVé) provincia, e mtldança da capital; sobre instrpcção publica
e e-t[lbel~cimentos proprios para a promover, menos faculdades
de medlcmo e di"eito e academias actualmente existentes e outras
que forem. creados por lei geI'o 1; sobre desapropriações por. utilidnd,e,PU1)!Jca provincial ou muoicipal, e bem assim sobre a sua
po. lICLa e economia por propostas das cam aras, fixando a sua receita e d~ p~za e os impostos para esta necessarios) coIi1tanto que
~ã~ p/'eJudlqLlem as im po içàes geraes do Estado; obre repartIÇ~O da contribuição directa pelos mU!1icipios da provincia e fisc~lIsaçü o do em prego das rendas publicas provinciaes e muniClp[les, e ,das contas da sua receita e despeza.
O presldent.e .da provincia propõe o orçamento provincial, e as
. camaras mUOlClpaes os seus orçamentos.
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Ainda deliberam as mesmas Assembléa", sobre a creação e
suppressão dos empregos municipaes e provinciaes e seus ordenodos;. são empregos ll1unicipaes e provinciaes os que existem
nQs n1l!nicipios e províncias, ó. excepção dos que dizem respeito
á admínist,ração, arrecadação e contabilidade da fazenda nacíonol,
da guerra, marinha e cOlTeios, dos cargos de pre idente de pro~
vincia"bispo, comOlandante superior da guarda nocional, memhros da relação e tribunaes superiores, etc., e sobre obras puhlicas, estradas, construcção de cadeias, matrizes, casas de sóccorros publicos, conventos e quaesquer associações politicas,
religiosas, e navegação interna ele seus rios.
Ainda lhes c0mpete autorizar as camaras municipaes e o governo provincial a contrahirem emprestimos; regular a administração dos bens da provincia, promover, de accordo com o
governo gerlll, a ol'ganização da e tatistica, catechese dos indios
e estabelecimento de eolonias; decidir sobre a pronuncia do
presidente da provincia e decl'etat' a suspensão e mesmo demissão do magistrado contra quem houver queixa, sendo, porém,
ouvido e permíttindo-se-Ihe a defesa; velar na guarda da Constituição e das leis e representor á assembléa geral e ao governo
central contra as leis de outras provincias, que offendam os
seus direitos.
Não podem as ossembléos p't'ovinci.aes legislar sobre impostos
de importação.
.
As leis e resoluções dos assembléas provinciaes são sujeitàs.
á sancção do presidente da provinciil, que fi dará no p!'azo de 10
dias; quando a lei não fôr sanccionada, voltorá á a sembléa
com os motivos justificados, e si estes não forem Dttemdidos
por dous terços dos seus membros, será a lei promulgada pela
assembléa.
Os membros dos assembléas provinciaés são inviolaveis pelas
opiniões que emittirem no exercicio de suas funeções; e ellas
teem seu regimento interno, que prescreve·a direcção de seus trabalhos e sua vida in terna.
Outras disposições completam este acto sem duvida de grande
alcance para o paiz, que deu ás provincias um principio de autonomia, creando as suas assembléas, onde seLls interesses teem
plena e franca liberdade de serem discutidos, acautelados e resolvidos.
Porém estas, desde o principio, clamam contra a exiguidade
dos recursos com que foram dotadas carecendo dos meios precisos para desenvolver suas forças, não podendo marchéfr senão
lentame:lle no seu progresso.
Desde os dous antecedentes exercicios foi separada a re~
ceita e despeza provincial das geraes, sendo aqucllas fixadas
pelos conselhos geraes sobre o orçamento dos Presidentes
ç.as provincias, e pertencendo á receitn provincial todos os impostos então existentes não comprehendidos na receita geral.
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A deficiencia, p01'ém, das rendos pt'ovinciaes pat'a occor1'erem ás
progt'essivas despezas que·o desenvolvimento dos serviços
exigia, obrigou as Assembléas a exorbitar dos limites que lhes
foram traçados, recorrendo á qecretação de impostos, que lhes
não pertenciam.
Autorizado o govemo pOl' Decreto de 3 de outubro a 1110rcar
novo prazo pal'a o ubstituição das notos do veiho padrãl) do
extincto Banco, foi este marcado, pOl' Dect'eLo de 7 do mesmo mez,
alé o ultimo d ia do mez de fevet'eiro de 1835.
Por Decreto de 20 ele setembt'o mondou-se observar o regulamento para as alfandegas do Imperio, organizado por Decreto
de 17 de novembro.
divida 'externa não soffreu a lt.eração, regulando a cotação
destes titulos entre 74 Q 7ô 1/4; a interna teve o augmento de
450:600· ; seus titulos regulovmn entre 50 a 55, é o cambio era
de 32a47.
Orçnmentovotado pelo pal'lamento pal'a o exercicio de 1834
n 183~ e sanccionado polo Decreto de 8 de outubro
de 1833

ReceiLa.
Despem.

.
.

.
.

•
.

Distribuida

13.3 6:000"000
13. 79:58():640

de peza pelos ministel'ios elo

Q

Imperio. .
Jusli a . .
Estrangeil'os
Marinha. •
Guerra . •
Fa1.enda. .

2.547: 104~~0
2.02il:13 ·720
13l: 2W"OOO
1.83 :691")00
2. 7:360 l40
4.653:085· 200·

B. LANÇO DE

~834-1835

Receita orclillal'ia e extl'1l0I'dinat'I'·,« • • • • • • • •
D
,~d~7.a.

. . . . . . . . . . . . . . . .
.................

14.8l9:551. 910
'l2.9:J8:210:702
1.9 li :301$19)

Despeza realizada pelos ministerios do
Illlllerio. .
Justi a . .
Estran<>eiro'
Marinl~'t . .

•

Guerra

Fazenda'.

'.

.

A receita Lem

Q

.

.

"

1.114:9'3'2 :'!
52d:4()3';,')5'
223 :7iO" 54
1.8 2:251$64'
2. 23:97l 1 6
6.31t: 3 '668

seguinte proceelencio .

Direitos de illlporLaçiio
,.
de expol'Laçào
De,pacho llul.rHimo .
InteriOl'. . .
ExLraordi nada.
Depo itos

G.362 53 ~220
715 31 916
23 430;3606
5.223 030,'219
2.032 O;) '''93
243 1 J:051
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Na receita extraordinaria figura a restituição
870:000. OCO
feita pelo extincto banco e caixa filial
e a emissão do no\o padrão ele notas
160:mO$ 00
5 % do resgate de cobre
218:505.515
era pois a receita ordinaria de.
12.787:523 015
Os recLlr:sos de que dispoz o Lhesouro além da receita arreca·
dada foram:
saldos em 30 de junho de 1831.
e movimento ele fundus. . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

3.0 7:247$670
3. 05:79-1$228

A importancia total do quinquennio foi
para a receita de .
e para a despeza de.
Saldo . . . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

~5.072:~21 '134
72. 7i 1:775' 63
12.30 :645"266

dando a média annual
oara a receita.
para a despeza.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

-17.014:44'22
14.554:355 '173

Seria bem lisDngeiro este estado financeiro, si porventura
na receita de '85.072:429 134 niio figurasse a importancia de
25.399:069 003 de r'eceitu extrnordinaria, preenchida em grande
parte pela .venda ~ emissão ele apolices ela divida 'publica, depositos e outras procedencias, que constituiam Ol1US para o Estado; ainda assim se póde dizer que as e perançus do futuro
eram favoraveis, que o paizyrogrediu princi!)almente com u solicitude, interesse e escrupulosa economia, que se observava no
serviço da despeza.
Comquanto pois pareça que Lodos os exercicios éncerraram-se
com saldos, todavia estes não eram renes, visto que Q receita
ordinaria importava na' quantia de 59.673:342.'131, inferior á
despeza realizada.
Nesta data a divida do ·Est~do era a seguinte:
DIVIDA EXTERNA AO CA)!B-IO DE

Capital l'eal

•

Emprestimo de 1824.
Convenção porLugueza
Emprestimo de 1 28.

43

1/ ~

Nominal cirolllnnte

3.000:000
1040 .oao
400.000

3.393.50}

1.300.000
638.200

Bill réis
18.852: 777$778
7.222:222'222

3. 5J5 :555)555

2\}, 620: 555%55
DIVIDA INTERNA.

Apolices de 6
»
de 5
»
ele 4

FUNOAD.\

17 AIO: 000,'000
351: 00.'000
119:6 '000

%

%
%

Amortização de ..ida· •

17.8 '1:4 O~

174: 100.)000
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o Estndopagava dejuro pelnsua divida fundada
no corre.nte exercicio.
sendojUl'O da divida8xternn
))))
»)
interna

2.580:977$437
1.527:136 875
1.053:840· 5 2

DrVID.t 1:-l"CRIPTA

i 2:942'740
7tH :455>66l
3 .673: '69' ,
fi.6 '6:5 t '931
5.4J5: 632-~725

Empl'estimo ele l79..,. .
D eliver,a prl)l'incia~.
Dil'Íua fluclllante. . .
»

ncli\'a.

.

.

.

»

passiva

•

.

.

A verbo annual dos pllgamentos a pensionistas 'aposentados e
refol'mados era nesta dato:
para o, l' rOl·maelo~. . . . .
para os al)O 'n tados. . . . .
para os pen iOlli~tas. . . . .
'l'cnras. meio soldo a montepio.

.
.
.

Por umn prorogaLivo legislativa conLinuou em vigor, para o
exel'cicio de 1835 a 1836, o 0['';0 111en to vo~odo para o de 1834 a 1835,
com as seguinte oHer'açõe :
Foram supprünidas a ele pez~ls:
do extincto con ell10 de Estado, conLinuando seus membros a
recebei' os vrdenodos, como parte de qualquee vencimento que
tenhDm, com opo~entoelOl'i8, refoema ou pen tio;
pUl'a fonte arte iano e instrumentos de physica, chimica,
elc., elc. ;
dd 3:000,., con ignados a cado um d03 CUI' os jUl'idicos de
S. Paulo e Olinda, e cur o minerúlogico ele iVlinlls Geroes.
O mini tI'O do Impeeio foi /lutot'izado o qespender com a Junta
do Com mercio 2 : 000 " e com ordenado.:> e oj uda de custo dos
pt'csidentes de provincia 57:GOO:-, de empl'egados 1111 visita de saude
14:000 ; com /l instrucção publica, aula elo commercio, bibliolheca
e de pezo eventllaes, voccina, illuminoção e obras publicas da
Côrlc e provincia do Rio de Jo neil'O 19": 287 000.
O ministl'o da JusLiça foi alltol'izado a de. pender com os Bi pos
e relaçõe eccle iflsticas '16:320.. , sendo supprimida a despeza com
as cathedraes dos provincias.
....
Com a despeza de justiças tenitoriaes,. guoedas policiaes e
nacion~es, paeocllo , lozaro~, cadeia, cqnducção e sustento de
presos, e despezas eventuaes 288:100 ; ensaio de colonias para
degl'adados 12:000~OQO.
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No ministerio da marinha foram supprimidas as seguintes
elespezas:
Com a compra de embarcações poro. a suppressão do commercio de escravos 100:000:"; com os novas offtcinas do rirsenal
48:000 "; com o quartel da Ilha das Cobras '17:00)$000.
A despeza com a secretaria de estado e seu expediente foi I'eduzida a 25:000· ; [l do custeio de pharóes, bal'ca de s.OCCOtTO e
obras de pharóes a 30:000· ; com os estabelecimentos de marinha
se despenderão 200:000 ,e com a academia 10:000,000.
No ministerio da gueern foi suppeimida a pagadoeia elas
tropas; a despeza com o pagamento de soldos militares reduzia-se a 100:00:::J.. ; a do secretaria de estado a 27:00_ ; e a do
supremo conselho militar 0.9:500 000. .
.
A somma deetinada para DS despezas do estado·maior, officiaes de corpos e avulsos, comprehendidos os ue 2a linho, refoemados, foi reduzida a 1,008:00 . 000.
A somma decretada paea pogamento çios corpos do exercito,
ligeiros ele Matto-Grosso e artífices, reduzia-se a 800:000. ; a de
arsenaes, armlJzens bellicos, a 200:000 ; sendo supprimida a
verba dos ulurnnos da academia medico-cirl1l'gica.
A somma decretada para outras despezas foi de '120:008 000.
No ministerio da Fazenda autorizou-se o pagam~nto dejuros e
amortização do empeestimo portuguez na importancio de 480:150·
e o do ordenadQ do director de minas na de 800· 000.
Supprirnio-se o lagar de director da Typographio Nocional,
que passou a ser exercido pelo adrninistrador, com o ordena u de
800~, e 40Q. de gratificação..
A somma para o pagamento da divida interna fundada foi
reduzida a 1,343:530 ; e a: despeza da administroçD.o e expediente
da casa da moeda a 32:000' 000.
Foram revogados o § 40 do m't. 80 da lei de 8 de outubro de 1833,
e no § '12 do mesmo artigo as palavras ". cujas mercês tenham
sido approvadas. A disposição do decreto de 25 de' agosto de 1832
é extensiva aos offtciaes da secretaria dos negocios da fazenda.
As despezas provinciaes fixDdas na lei de 8 de outubro de 1833,
deduzidas as que pela reforma da Constituição passaram de provinciaes a geraes e vice-verso, continuarão a ser feitas no exercício de 1835 a 1836.
O orçamento das despezas, que se ti vessem de fazer no município da Côrt.e, entraria no orçamento geral.
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o governo geral foi autorizado para suppl'ir as provincias
cujas rendas n5.o chegassem para as suas despezos, com tanto
que não excedessem ás orçadas.
Adisposição deste artigo não inllibio as assembléas provinciues de augmentorem os suas despezas, com tanto que para ellas
creassem nova receita; si houvessem sobras,.as poderiam applical' como conviesse,
Emquonlo uma lei geral nHo fixasse definitivamente os impostos, que pertencessem á receita geral, constaria esta daquelles
que lhe competem na divisão feita pela' lei de 8 de outubro de
1833, com as seguintes alLeraçues :
Os impostos denominados provinciaes, quese arrecadassem na
Côrte e municipio da 'cidade do Rio de Janeiro, e fossem pertencentes á mesma Côl'te e municipio, fariam parte da receita geral.
Ficuram desde logo pel'!encendo á camara municipal do Rio
de Janeiro os impostos existentes, que outr'ora eram nrrecadados
pela policio, e os rendimentos 'dos fõros da marinha na comprehen ão do seu municipio, inclusive os do mangue vizinho da
,cidade novo; podendo ella aforai-os para edificação, I'eservados
os que o govel'l1o destinaI' po'ra estabelecimentos publicos. Emquanto si não encorporasse o novo 'Banco, os impo'stos a elle
destinados fal'iam parte da I'eceita geral.
Todas as demais rendas, que se al'recadavam e não se incluiam
nas precedentes ficamm pertencendo á receita provincial, podendo
ser alteradas pelas assembléas provinciaes.
A auto!'ização pal'o a reforma das alfandegas continuou em
vigo!' até 30 de j un ho de 1835.
As contas annuaes constarianí de tantos art.ig'os ou !'ubricas
quantas havia no orçamento respectivo,
Ficavam em vigol' todas as dispôsições da lei do orçamento
de 8 de outubro de 1833, que não versavam pnrticulal'mente S01)1'e
fi fixação da receiLa e despeza~ e que não tinham
ido, ou nuo
fossem revogadas.
1S3~

o

conselheiro Manoel do ascimento Castro Silva no seu relataria á' assembléa gemi di?:', tratando. da questão dos recursos
dados ás provincias pela lei de 3 de outubro de 1834, que estas
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não podiam continuar nesse estado· ele tutela finance.ira, com fi
qual não podiam obter os melhor.omentos que tinham o direito
de esperar dAs suas Dsscmbléfls legislativas; que a renda provincial por ella morcada não satisfazia ás despezns que lhes
eram imcumbidas; que esta questão de .im.po!3tos convinha que
fosse resolvida, designando-se aquelles que devessem ser a pplicados ás clespezas provincioes ..
Isto foi dito ha 52 annos, logo no seguinte áqueUe em que foi
promulgaJa a lei de 12 de a""osto; quantas vezes não tem sido
repelido este reclamo, que ainda nilo teye uma solução!
Chamou espAcialmente a atten ão da Assembléll Geral pnl'l1
o meio circulante, representado·pol· um pDp~1 fiduciario> que subsLituia a fraca moeda de cobre com não menos inconveniente para
o estado financeiro do paiz, e que já avultava en'1 importancia
superior a trinta mil contos, inuodançlo as provincias, com manifesta perturbação de suas tran acções.
A' Yi ta disto, era de ürgenle neces idade occol'rer com
medidas legislativas ao· meio circulante, se.ndo a~ principncs:
extinguir a moeda de cobre, sl1bstituindo-o. pat'[l os trocos
miuelos por outro ele mela) precios, e tombem substituir a
circulação das nolas ~lo Governo pelas de LI Ln Banco com fundo
metallico, o que sendo enlão inexequivel, todavia f<'zia elte lodos
os ~sforços para a realização do que esta vo. determinado pôr lei.
Dava um plano geral c cil'cumstanciado para a reforma do
thesouro, e das thcsouraria nas provincias, c alfandega e me fi
de rendas, prevalecendo-se do autorização do art. 14 da lei tle 15
de novembro de 1831 e outras; e nessa reformn, que foi approvada
por decreto de 17 de novembro de 1834, reduzio o pes~oal, dividindo
os vencimentos dos empregndos em ordenado, graliflcaçtlo e
quota correspondente á receita. Com este systema teve cm vi lo,
inLLressando o em pregado na renda, acti vnr a sua fisco lisação; o
ordenado fixo servia para a aposen.tadoria e licenças, a gra li ticação
obrigava ao compat'ecimenlo.
Ainda foram. pOi' elle cl'eac!as ns Recebedol'ins ela Cô['te e da
provincias, as quaes se montaram con a maior econom'a, npi'oveitando-se os empregados hnbilitados das extinctas repartições.
HegulamenLos e instrucçãe da mnis nlta importancia sobre o
serviço adcwneiro foram expedidos pelo conselheiro CósLt'o Silv3,
que, não sendo um estadista de lUl'gos conhecimentos e nem vasla
illustração, era todavia dotado de um senso. praLico, metIlOclico
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e regulaI' nos seus estudos c conhecimentos, que os seus trohalhos
ainda hoje sUo consultados e servem de ba e nas reforma e'
melhoramenLos que as circumstoncias do paiz teem exigido neste
serviço,
Pela lei n. 54 de 6 de ouLubro de '1835 o governo foi outoriwdo
a sub LiLlIir, por notas es.tampadas em virLude do decreto de 1
de junho de 1833, os natos do extincto Banco, as onLigas cedulas
da Bahin, as cedulo emiUidas em ll'OCO da moeda de cobre, e os
conhecimentos ou.quDe quer outros cauLelas dados em logor de
umas e outeas cedulas.
De todos os noLas recebidos no ·Thesolll'o se foria corga ao
Lhesoureiro gerol, e sedam númeradas por classes e ,alol'es,
quando o governo precisas e dellas poro serem dislribuidos
pelas Lhesourarias das pro.vincias, sendo aIli Uf:signaclos por um
commi s9.rio.
A substituição seria feita nas thesour'orias e nas ~stDções,
como o ministro do fazenda julgosse conveniente, sendo preferido: 1°, os conhecimentos e quae quer cnuteln emittidas por
falto de cedulas; 2°, as cedulas, ficando as natos do cxLincto Banco
para depois da sub Lituição do troco elo cobre.
Oministro na CÔI'te e apre it1entes na p1'Ovincias morcnriam
o prazo da ubstituição de cada papel, findo o qual teria este 10 %
de abatimento em coda mez que se egu i se, de sorte que no fim
de 10 mezes não t~I'ial11 mais valai': este popel seria golpeado e
remetLido pUl'a o Thesouro.
Os possuidol'es· e depositol'i s da moeda de cobre legal, que
ainda cil'culava, o levariam ao troco nas estações de ignadas, e
se~ia ub Lituido com abatimento de 5 % por noLos ou em moeda
do mesmo metal maI'cadu; ti falsa seria cortada. e entregue a eu
dono. A moeda de cobre em deposito sel'ia punçada por metade
do seu actual valor, e sel'vil'ia pE\l'a tl'Oco. O troco da moeda de
cobre teria lugal' quando fàs e annunciado, c findo o prazo só correria a morcada, ficando as mais sem ,;alor.
A naç~ reconhecia como divida publico. o vnlor das notas
emiLlidas, se obrigava a in[allivel amortiza ão, para a qual eram
applicados os impo Los destinados ao novo Banco, e o prodllctú da
moeda de cobre chamada ao troco, send vendida depois de cortada ou fundida, bem como a sobra da renda geral, no fim de:cada
anno financeil'o; seriam entregues estes va10res t~ Caixa do AmorLização, que os empregaria, bem como os seus juros em titulas

e
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publicas, oté que a lei determinasse a SUD amortização e destinasse os fundos necessarios para esta.
O governo teria em reserva notas para substitui rem as que
úpparecessem fülsifieadas, sendo autorizado para arbitrar graLific, ções ás pessoas encqrregadas da execução dessa lei.
Fez assim o papel-moeda a sua entrada no paiz como meio
Cil'culanLe, moeda fiduciaria sem outra g'arantla mais do que
a responsabilidade moral do governo; e nem era de esperar
outra cousa, desde que o governo tomou a si.a responsabilidade
das notas do Banco do novo padrão, dando-lhes curso forçado.
Deste passo mal dado ainda outras consequencias appar~ceram.
Por avisos de 9 e 15 de janeiro providenciou-se sobr~ a cobrança da taxa dos escravos, e para que os generos .de producção nacional exportados para o estrangeiro fossem sujeitos
aos direitos de importação.
Por aviso de 10 de fevereiro se fixou a intelligencia do art. 174
do regulamento das Alfandegas, e pelo de 12 do mesmo lnez
mandou-se cobrar mensalmente armazenagem, logo que findassem 40 dias po ru os generas seccos e 10 para os de estiva;
pelo de 18 eliminou-se da pauta o aS5ucal' meio mascrivo.
Pelo de 9 de março pl'Ovidenciou-se sobre a arrecadação da
taxa de her[lDçaS e legados.
O atraso, na al11ortizaç.ão dos emprestimos externos, orçava
em 6.8 0:906."754 ao cambio de 38, porém os juros haviam sidO
sempre pagos, e por isso os titulas tinham a cotação de 85, ao
passo que a dos' titulos da divida interna fiuctuava entre 73 e 75,
e o cambio era de 34 a 38.
.
Resgataram-se neste exercicio 1.793:000:" de apoUces da diviela interna de juro de 6 % , 83:400· de juro de 5 % e f01:200S
dejuro de 4 % ,
A divida fiuctuante el'a de 22.791:704 524.
Por decreto de 3 de outubro de 1834 prorogou-se o seguinte
orçamento de 1834 - 1835 pal'a o exercicio de 1835 - 1836 :
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Receita.
Despe7.a.
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Distribuida. n despezo pelos ministel'ios do
Jmperio . .
Jusliça . .
Estrangeiros.
Marinha.
Guerra .
Fazenda.

2.5I7:10!'5S0
2.020:13 720
131 :.dO"OOO
1.830:691.00
2.897:860;'140
4.653:0 5$2)0

13.3S~:00J.'oo~

13.879: 589;'640
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B LANÇO DE 1835 - 1 '36
U.135:426$69~

ReceitaordinuritL e extraordinaria
Despeza. . . • . . . . .

D'fioie . . .

.

• .

•

.

14.339:943$457
20-i:516'759

.

Despeza realizada pelos m inisterios elo
lmperio',
Justiça .
E~trang

.
.

1.166 :ôi2:'9
648: 691. S6-!
235: 63.J..'3359
2.063:094 119
2.712:935.'241
7.512: O13S~1l6

iroso
Marinha. ,

Guerra ,
F:LZenda.

.
.

A receita tem a seguinte procedencia :
Dil'eitos de impor1ação .
»
de exportação. ,
Despachõ marítimo.
J n teriol'. . . , .
Exlraordína.ría. . •
D.epo~itos
• . . .

7.188:25' '-!S7
871 :753·5742
254:609.626
5.2.32:29:>';;309
456:6\)5 '151 .
81 :816" 83

Na receHa extraordinaria figura da renda ele

90:647 1.86
140:127 '754
13.678:731 547

5 % do l'esgate do cobre.
e'reposições ,
é pois a receita ordinaria de .

Os recursos de que se servia o Thesouro, além da receita arrecadada, foram:
~ld.o existente em 30 de j'lOho
I OVlmento de fundos.
. . .

.
,

.'.
: .

•
.

•
.

.
.

.
.

,
.

2.302:785'402
3.67 :926l;i336

No orçamento _votado pelo parlamento para o ex.ercicio de
1836 a 1837 mandaI'am-se observar as seguinte::> disposições:
Ficam abolidos.os direitos de 50 réis nos couros (Pernambuco
e Alagôas), do donativo do azeite (Sahia), a contribuiçüo de 60 réis
em sncca de algodão exportado (Pernambuco) e de 120 réis
(Bahia), ele 10 % sobre a carne secca exportada (S. Pedro), de'
80 réis por tonelada (Pernambuco), 40 % addicionaes da nguardente (Bahia), e do direito da ponte (S. Pedro).
O imposto de ancoragem foi elevado a 20 réis por tonelada,
ficando abolidos os direitos de pharol e mais contribuições, excepto
as da casa de misericordia, onde as houvesse; sendo extensivo
ús embarcações de cabotagem de bArra fóra na razüo de 10 réis
por tonelada pelo 8spaço de 10 dias de demora.
A decima de chancellaria foi substiLuidapor 2 % do valaI' de
quaesqueI' causas demandadas.
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O porte dos cnrtos seria do dobro, sendo.o minimo de uma
carta 20 réis ; os jornaes, autos e mais papeis do fôro pagariam fi
quarta parte do porte daE! cartas.
A taxo do sell0 arrecadar- e-bia na razão dupla, ficando della
isentos os papeis expedidos pelas estações fi.scaes, e a dos
escravos ficou reduzida a 1 nas cidades e villas, qualquer que
fosse a idade ou sexo.
Os2 % de exportação foram elevados a 7, abatidos os 5 %
addicionaes no que pagarem de dizimo aquelles generos que os
pagavam na exportacão.
Os direito~ de importação do chá foràm elevados a 30 % , o
subsidio litterario e os 5 % de libra de carne verde seriam co.brados na razão de 2. pOl' cabeça de gado vaecum, 400 réis por
carneil'O e 800 réis por porco.
Só se perm i ttirão assigrrados quando os direitos d~ importação
excederem a 200 000.
Os vencimentos de todos os empregados seriam pagos men·
salmente depois de vencidos.
As embarcações que conduzirem para os portos do Brazii
mais qe lüJ colono ficaram isentas do imposto de ancorngem.
Foi estabelecida o taxa de 40' réis sobre canada de bebidos
alcoolicas, e applicada esta renda para a Camnra Municipal.
Fical'nm em vigor todas as disposições da lei de 3 de outubrQ
de 1834., que não versavam sobre o receita e despeza, e que não
tinham sido expl'es 'amente revogadas,
Por esta lei ficaram pertencendo á renda geral do Imperio :
1.° Direitos de 15 % de importação.
2.° De 15 % addicionaes do chá.
3.° De 50 % de importaçiio da polvora.
4.° De 2 % de-baldeação e reexportação.
[LO De 11/2 %
de expediente das Alfandegas.
G.o De7 0/ o deexportaçüo nafórmado§ 6° do art. 9.0
7. ° Ancoragem.
8.° Armazenagem das Alfandegas.
D.o Fóros de terrenos de marinha.
10. Os impostos sobre a mineração do ouro.
11. Dizimo de chancellaria.
12: 'Novos e velhos direitos dos empregos geraes.
13. Meio soldo de patentes militares e contribuiç8.o de mono
tepio.
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14. Joias do Cruzeiro.
15. Me~trado das ordens niiliLDres e 3/4 das Lenças.
16. 15 % ela. emborcações e~Lrangeiras que passassem a ser
l1acionaes.
.
17. 1/2 % dos ossignodos.
18. iIlullas por infracçõ de:> regulamento das Alfandegas.
19. Braçogem do fobrico das moedas de ouro e prata.
20. :'IIatriculado' cur osjurielicos e escolas de medicina.
21. Toxos do correio geral.
22. Siza elo bens de roiz.
23. Rendimento da Typographia NacionAl.
24. Venda do púo Bruzil, c de ouLros generos de propriedade mlcional, sujeiLos ú administração geral, e dos proprios
nacionaes.
25. Bens de defuntos e ausentes.
26. 20 % no couros (provinciu do Rio Geande do Sul).
27. Rbnda eliamanLina.
28. Agia ele moedas de ouro e pra La.
29. Alcance~ de recebedol'es ~ thesoureiros geraes.
.30. Reposições e resLituiçõe!3 de rendas e despezns geraes.
3'1. 1::ons graLuitos.
32. Juros de apolices.
33. RendimenLo dos ar enaes e dos proprios nacionaes.
34. Cobrança ela divida acUva ::lnterior ao 1° ele Julho de 1836,
inclusive a dos impo tos pr vinciae até e ta daLa.
35. EmolLlment,Çls do Supremo Triuunal de Justiça no municipio do R ia de Janeiro.
36. Donativo e terços partes de officios.
37. ~ello ele herança e legados.
38. Emolumentos ela policia.
3J. Decimas de pl'eclios urbanos.
40. Dizimo de expoetação, na fórma do 6 0 do art. 9.'0
41. Imposto nas cosas de leilão e modas.
42. 20 % no consumo de oguardenLe da terra.'
43. O imposto sobre o gado de consumo de que trata o :s 10
do art. 9. o
44. Meia siza dos escravos.
45. Rendimento do evento.
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46. Imp'osto sobre as lojas abertas.
47. Sobre as seges.
48. De 5 % na venda das em]Jf.l.rcações nacionaes.
49. Do selIo de papeis.
50. Taxa dos escravos.
51. Premias elos depositas publicas.
52. Productos elos contractos com as novas companhias de
mineraçüq.
53. Alienação de capellas vagas.
54. Decima urbana addicional até uma legua além d'as cidades
do Rio ele Janeiro e Niclherohy .
55. Segbnda decima das corporações elc mão mOI'~a.
56. Direitos de chancellaria das mesmas.
57. 1/4 % pela reforma elas .npolices.
58. As sobras da receita geral.
Ficaram pertencendo á receita pI'ovincial toelos as imposiçõe
n50 comprehendidas nos numeras antecedentes, competindo (is
assembléas provinciaes legislar sobre a sua arrecadação e
alteraI-as, ou abolil-as, como julgassem conveniente.

1836

Continuando o conselheiro Manoel do Nascimento Castl'O
e Silva na sua nfanosa tarefo de regulnmentar o syslema de
fiscalisação na arrecadação das rendas publicas, expedio entre
outras instl'ucções explicativas sobre a malel'ia, os decretos de
28 de maio e 22 de junho; e ainda chamou a atLenção do corpo
legislntivo sobre o meio circulante, pedindo a fixação tegal de um
perfeito systema monetario, sem o qual a circulação do representativo de valol"I,8, qualquer que fosse, careceria de base e estabilidade, tanLo mais'necessaria quanto é conveniente a extincção.
parcial da moeda-papel, sem o que, emquonto esta durar, por
mãior que seja a abundancia de meLaes preciosos, nunca entrarãu espontaneamente na circulação.
Por decreto de 17 de outubro de 1836 foi concedido ao governo
um credito de 2.080:000' para pagamento das despezas feitas
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com a pacificação das provincias do Pará e Rio Grande do
Sul nos annos financeiros de 1835 n 1836 e de 1836 D. 1837, sendo
comprehendidos neste credito os 220:000., creditados nu lei de 22
de setembro de '1835, e bem assim os 250:000$ autorIzados na
mesma lei. Os fundos necessarios para este credito seriam tira-,
dos das sobras da receita, sendo, na falta destas, autorisado o
governo a fazer operações de credito.
Por decreto de 28 de maio deu-se a tabelIa para a organização das alfandegas; e pelo de 30, regulamento ás mesas de
rendas; assim como pelo de 22 de junho mandou-se observar
nas alfandegas do Imperio o regulamento que o acompanhou
com os competentes modelos e explicações.
Por decreto de 13 de abril se fix.ou o ultimo dia do mez de
julho pora terminar él substituição das cedulas emittidas em
virtude da lei de 3 de outubro de 1833.
O aviso de 30 de abril acompanha o regulamento para a
cobrança do imposto do gado em virtude elo aet. 90 § 10 da
lei de 3'l de outubro de 1835.
Nesse anno foram remettidos para Londres os fundos neces"
sarios para o pagamento dos juros dos emprestimos externos, e
f, 487.500 para amortização e juros elo emprestimo portuguez,
restando ainda E 180.450.
A cotação dos titulos externos regulava entre 85 e 87 e a das
apolices internas era de 88; o cambio era de 40.
Ol'çnmento votndo pelo parlnlnento parn o exercleio de
1836 Q 183'" e sanecionado pelo decreto de 31. âe outubro
de

183~

ReceHa. . .
Despeza. . .

.
•

11.426:753'000

11.498:079~50

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imp~rio.
J Ilsllça.

i. 400: 762~000
696 : 794~000
120:000ª00o
i. 5'li : 499~OOO
2. 165: 305' 50
5.593: 719' 000

.
.
l!lstr,angeiros
Marmb a. .
Guerra. .
Fazenda. •

BALANÇO DE 1836 A 1837
Receita ordinal'ia e extl'aol'diual'ia.
Despeza
Saldl . • • • . . • • . •
o . . . • . • • • • •

H. F.

14

"

14.477: 131 '522
13.979:507$719
497:623$802
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Despe2ía realizada pel03 ministerios do
Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
~arinna.
.
Guerra • .
Fazenda. •

1.227:083$945
626:014;245
232.099$341
2.039:918$486
2.833:101$384
7 .021:290~318

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação .
»
de exportação .
Despachos maritimos
Interior.
..
Extraordinaria . .
Despositos. • • •

7.926: 514.S211
2.268 :241S9\l7
328:424$172
2. 370: 151$478
2.510: 923:$599
72:816$058

Na receita extraordinaria figurava a venda de
1.182: 977$500
apolices, na importancia de
é pois a receita ordinaria de .
12.966: 207 922
Recurso de que dispoz o thesouro além da
receita arrecadada; saldo de 1836 .
2.745 :016$307
5.879:251 126
movimento de fundos .
No orçamento votado pelo parlamento para o exercicio de
1837 a 1838 mandaram-se observar as seguintes disposições:
Ficam abolidos do 10 dejulho de 1837 em diante a contribuição
sobre os couros para o consumo das provincias, e meio soldo
das patentes militares.
Ficam altel'açlas as seguintes disposições:
O imposto de ancoragem estabelecido pelo art 90 § 10 da lei de
31 de outubro de 1835 será elevado a 30 réis por tonelada das
embarcações nacionaes, que não forem de cabotagem, e das estrangeiras.
O imposto de 20 % sobre os couros na provincia do Rio
Grande do Sul será reduzido a 15; o estabelecido pelo art. 90 § 10 da
lei de 31 de outubro de 1835 sobre carneiros e porcos será reduzido á metade; o estabelecido pelo § 20 do alvará de 20 de outubro
de 1812 será substituido nesta Côrte e nas capitaes da Bahia, Pernambuco e Maranhão pelo imposto de 10 % do aluguel das lojas,
constantes do citado paragrapho, e extensivo a qualquer casa ou
loja que contiver generos expostos á venda, sej a por grosso ou a
retalho; e bem assim as casas de consignação de escravos, as em
que ~e vender carne verde; às fabricas de charu os, cocheiras e
cavallariças que cOJ;ltenham seges e cavallos de aluguel, e aos
escriptorios dos negociantes, advogados, tabelliães, escrivães,
corretores e cambistas. Nas demais cidades e villas do Imperio
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sujeitas ao antigo imposto, será este cobrado como dantes, sendo,
porém, extensivo aos novos objectos de que trata este paragapho.
Ficam alterados desde já:
Os direitos de reexportação e baldeação das mercadorias despachadas para a Costa da Africa elevados a 15 %; a taxa estabelecida para base 3a do § 30 do art. 90 da lei de 31 de outubro de
1835 sobre jornaes e mais publicações periodicas fica reduzida
a 10 réis por numero, sem attenção a peso e distancia; as cartas,
quer nacionaes quer do estrangeiro, pagarão o mesmo.
A isenção de direitos, concedida pelo art. 51 § 40 da lei de 15
de novembro de 1831 ás machinas, fica extensiva ás machinas de
vapor applicadas a qualquer industria do paiz; aos livros de uso
particular, bem como aos animaes para o melhoramento das
raças.
Ficam livres dos direitos de importação, até o fim do 10 semestre financeiro desta lei, os generos de estiva que fore~ de
primeira necessidade na província do Pará.
Metade da cobrança da divida activa, proveniente de impostos
provinciaes e anteriores a 10 de julho de 1836, fica pertencendo á
respectiva provincia, guardadas as leis geraes; os metaes preciosos em pó, barra, pinha ou em moeda, e a polvora fabricada
por conta do governo não estão comprehendidos nas disposições
do art. 90 da lei de 31 de outubro do 1835 e pagarão sómente 2 0/0
de exportação.

lS3~

No relatorio com que ainda o Conselheiro Manoel do Nascimento Castro Silva dá conta ao parlamento da gestão dos negocias da sua repartição, na sessão de 1837, diz que o incremento da
receita era manifesto, apezar dos embaraços com que lutava a
administração, e que tinham impecido em alguns pontos do
Imperio o desenvolvimento da industria e do trabalho e perturbado a segurança interna, no emtanto offerecia risonho porvir
para logo que cessassem as perturbações de que tinha sido victima
o paiz, e se pudesse concentrar a attenção nos melhoramentos,
sobretudo de communicações e transportes, principal meio de
augmento de productos e de riqueza.
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Dá uma conta circumstanciada dos nossos emprestimos externo e interno, e da divida activo, passiva e fluctuante; e ainda
tratando do meio circulante diz: «é preciso que entrem na circulação os metaes preciosos cnnhados conforme um perfeito systema monetario, e que á proporção da sua massa em gyro se vá
recolhendo e extinguindo o actual papel-moeda, o que não se poderá conseguir sinão obrigando a circulação dos metaes preciosos.
Para chegar a este resultado lembrava o expediente dese fazerem
e receberem-se os pagamentos com a obrigação de ser melade
em moeda de ouro ou prata, e a outra metade em notas de papel
moeda; e desenvolvia um plano de amortização aproveitavel, mas
que nunca foi posto em execução.
Tambem dá noticias do apparecimento de notas falsas na
circulação; estas e o cobre falsificado foram duas pragas que
cahiram sobre o paiz no principio de sua carreira.
Tratando da creação da recebedor-ia, pelo que tinha sido censurado, diz que a utilidade e vantagem desta creação não podia ser
contestada, á vista dos resultados que delta tinha tirado o T11esouro; a experiencia de mais de dous annos justificava a esperança que concebeu na sua organisação, como annunciou. Are·
ceita, como no anno financeiro de 1835 a 1836, foi de 832:693$949,
quasi o duplo do que dantes era arrecadado por meio de collectores
dispersos, e desde sua creação, no iOde janeiro de 1835 e março
de 1837, tinha arrecadado 1.822:808$613, regulando a sua despeza
com empregados em 3 % do rendimento.
De anno a anno se justificaram as previsões do conselheiro
Manoel do Nascimento: a Re~ebedoria hoje é uma des primeiras
repartiç1?es de arrecadação, e a sua renda avulta em muitos milhares de contos de réis.
Tratando da reforma das alfandegas, diz que os bons effeitos
desta medida eram inquestionaveis: augmento consideravel das
rendas, simplicidade nos despachos e expediente, systema de
contabilidade mais claro, seguro e explicito eram .vantage~ls que
jámais se poderão contestar.
Por decreto de 6 de outubro foI o governo autorizado a con·
trahir um emprestimo de 4.558:000$ para sUPPl'ir o deficit do
corrente exercicio nos ministerios da fazenda, marinha e guerra;
e por outro da mesma data reduzido a 20 % o imposto do ouro
ela companhia de Gongo Sóco.
Por decreto de 11 de outubro se determinou que do 10 ele julho
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de 1838 em deante seria arrecadado 1 % addicional 0.0 imposto de
expediente das alfandegas, e 1 3/4 ao de o.rmazenagem, dos quaes
nada es teria que deduzir para os empregados; continuando a
pagar a mesma armazenagem e expedientes as cambraias de
linho, rendas de filó de seda e linho; a moeda e obras de ouro e
prata e pedras preciosas, galões canotilho de ouro e prata fina de
todas as denominações.
Todas as loterias concedidas, ou que se concedessem, seriam
de 120.000· 000, e dellas se deduziriam 8 % para a amortização
do papel-moeda, além dos 12 (\/0 para aquelles a quem foram ou
fossem concedida, sendo obrigados a concorrer com 12% pOP
anno, sendo de 20 % o beneficio para a amortização.
O producto dos impostos e rendas dos dous artigos antecedentes e dos declarados nas leis de 8 de outubro de 1833 e de 6 de outubro de 1835 teriam a seguinte applícação :
.
Depois de golpeado no fim de cada trimestre o papel-moeda
conespondente aos ditos impostos e rendas, o Thesouro e as
Thesourarias das provincias o remeLteriam á Caixa ela Amortização, que procederia á sua queima.
Publicada esta lei, teria o mesmo destino o papel-moeda em
que importassem as apolices da divida publica compradas em
observancia da lei de 6 de outubro de 1835, as quaes o governo
faria vender, tendo o seu producto o mesmo destino.
Logoqueo valor do papel-moeda fosse igunl ao do padrão monetario, seria o producto dos impostos e rendas referIdos empregado em fundos publicos, até que tivessem o conveniente destino.
Não poderia continuar' a substituição da moeda de cobre um
mez depois de publicada esta lei, podendo porém correI', independente de carimbo, em Goyaz e Matto Grosso, pela quarta parte
do actual valor, e por metade nas demais provincias.
Foram abolidas as estações que a lei de 6 de outubro autorizou para assignatura e substituição das natos e para troco da
moeda de cobre, ficando a Caixa da Amortização obrigada a
apromptar as notas que fossem precisas .
. A' Caixa da Amortização incumbia trocar as notas dilaceradas,
e nas provincias ás thesourarias, que as remetteriam depois para
a mesma Caixa .
. Não sendo sufficiente em algumas Thesourarias o producto
dos impostos e rendas desta lei para as operações antecedentes,
seria a subst.ituição feita por meio de letras pagaveis em prazo
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razoavel sacadas cont.ra o Thesouro ou Caixa da Amortização, á
vontade do portador.
O decreto de 28 de novembro deu regulamento para a execução
dos aris. 80 , 90 ,10 e 11 da lei de 11 de outubro sobre o preparo e
substituição das notas.
A divida externa não teve alteração; da interna resgataram-se 2.661:400$, ficando reduzida a 18.216:800$ ;·na divida
activa foi arrecadada a importancia de 1.245:202$645.

Or~Olllento

votado pelo parlalllento para o exerciclo de
J.83')' a 1.838 e l!lanccionado pelo decreto de 22 de outubro
d~ 1.836

Receita.
Despeza.

.
•

•
•

.
•

14.000:000 00
12.814:666$836

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio. •
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha
Guerra. •
Fazenda. •

•
•
•

1.527:092$000
767:239$580
147:748$800
1 .798 :768.,000
2.998:356$620
5.575:461$630

.
.

BALANÇO DE 1837 A 1838
Receita ordinaria e extraordinaria.
Despeza. • • . . . .

Deficit.

• •

.

.

.

12.671 :608$705
18.919:682$HO
6 .248: 673$305

.

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperi~.

.
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. .

1.454:204$158
7i9:8H$952
361:095 571.
2.685:212$5 5
5.335:646$515
8.363:711$32\.1

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importaçãó .
"
de exportação .
Despacho marítimo.
Interior. . .
Extraordinaria.
Depositos. • .
E' pois a receita ordinaria de

7 .109: 383~876
2. 335: 805$801
427: i 43.'292
2.056: 664$266
142:581$467
204: 798$662
ii. 929 :027$238

Recursos .
Credito extraordinario .
Movimen'o de fundos.
Saldo. • . • . . .

2 .190 070$OOP

10 .167 547$469
144 868$805
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No orçamento votado para o exercicio de 1838-1839 mandaram-se observar as seguintes disposições:
Os supprimentos dos deficits das rendas provinciaes, autorizados pelo art. 23 da lei de 22 de outubro de 1836, são fixados no
presente anno pela seguinte tabella :
A província
"
"
,.
"
"
"
"
"
"
"

da
de
de
do
de
de
do
do
de
de
do

Bahia. . .
Pernambuco.
Minas Geraes
Pará. . •
Goyaz. . .
Matto Grosso
Piauhy . . .
Espirito Santo.
Sergipe • . .
Santa Catharina . .
Rio Grande do Norte.

150:000$000
150:000SQOO
80:000$000
40:000$000
25: 000$000
25: 000$000
20:000 000
20:000$000
20:000SQOO
10:000$000
10:000$000

Todos os pedidos de dinheiro para novas obras publicas serão
justificados com orçamento e planta das mesmas; e para as já
começadas deverão declarar os respectivos ministros o que se
tem já despendido e o que é preciso despender para sua conclusão, segundo o orçamento, a que se procederá.
O ministro da fazenda poderá emittir, desde já, bilhetes do
Tbesouro para occorrer á despeza, quando a receita fôr deficiente,
comtanto que o valor da emissão não exceda em cada mez á
metade da despeza orçada; que o prazo do vencimento seja de
um até tres mezes, e não haja reforma: estes bilhetes serão
cortados de um livro de talão, numerados seguidamente, assignados pelo thesoureiro geral e rubricados pelo inspector do
Thesouro. Ogoverno fica autorizado a passar do cofre do deposito
publico para a Caixa da Amortização até a somma de mais
200:000$, que serão empregados nos termos do art. 30 da lei de
10 dejunho de 1833. Ficam em vigor todas as disposições da lei
de 22 de outubro de 1836, que não versarem particularmente
sobre a receita e despeza, e que não foram revogadas.
1838

O conselheiro Miguel Calmon du Pin e Almeida (depois
Visconde e Marquez de Abrantes), no relatorio em que dá
conta á assembléa geral dos negocios de sua pasta, reconhecendo quanto são penosos para o paiz os emprestimos externos
obrigando á remessa de importantes quantias para satisfazer
os seus juros e amortizações, influindo. consideravelmente no
movimento de cambios, propõe o alvitre de converter a divida
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externa em apolices da divida interna. Si com a pequena despeza
com dous ernprestimos já tornava-se sensivel o sacrificio do pniz,
quanto não influirão os debitos elevados a mais do decuplo dessa
quantia ~
Calculava a som ma do papel-moeda cm circulação em
35.000:000:t> comprehendendo todas as emissões desde o troco
das notas do ex~incto Banc0, e acreditava na convenienciu de melhorar o meio circulante, dizendo, crue só se podei ia chegar
a este resultado por meio de medidas legislativas, que tivessem
por fim : 1°, diminuir a remessa annual de fundos para o estmn·
geiro; 2°, augmentar o credito elas nossas apolices da divida
publica interna; 3°, difficultar desde logo a falsificação das notas
em circulação; 4°, promover a aUiança do interesse privado com
o publico para o indispensavel fim do resgate das mesmas notas
em espaço dado; 5°, conseguir a effectiva cobrança das rendas.
Dava noticia de uma nova introducção de ceduJas falsas do valO!'
de 50$, fabricadas nos Estados-Unidos, e tão perfeitas que era
difficil con hecer a falsificação.
Tratando da divida do Estado, dizia que a externa era nessa
data ele E 5.23'1.700, que ao cambio de 431/5 dava no valor de nossa
moeda a importancia de 29.064:993$990; que as amortizações atrasadas importavam em E 581.685, que ao mesmo cambio equivalia a
3.231:586$111; que foram pagos osjuros doemprestimo portuguez
dejulho de 1828 a junho de '1835, na importancia de E 487.500, e
amortizaram-se E 300.000, indemnisando-se o governo portuglle7.
de E 138.400, que tinha pago, e mais de E 350.000, saldu de custas
com o mesmo governo.
Todas estas verbas constituiam a divida fluctuante externa.
As despezas annuaes de juros e amortização dos emprestimos externos importavam em E 369.000, que deviam ser re·
mettidas para Londres, e esta circurnstancia) dizia eUe, principiou a influir na baixa do cambio, por serem essas remessas
superiores ás necessidades da importação, insistindo por isso na
idéa de se irem convertendo as apoUces da divida externa cm
interna.
A divida interna era de 23.000:000$, e a emissão do papel-moeda
de 36.000:000· ; e a divida activa- 7.005:990'i>000.
Sendo o total da divida do Estado 54.547:876$550, comparada
com a sua renda, excedia cinco vezes a esta; o que era animador
em relação a outras nações, por exemplo, á Hespanha, onde o
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excesso era de 40 vezes, á Inglaterra de 15 vezes, e aos Estados
Unidos de 17 vezes, etc.
A cotação dos titulos externos era de 85 a 89 e a da divida' interna de 85 a 88; o cambio f1uctuava entre 27 e 30.
Por decreto de 19 de janeiro, alteraram-se algumas disposições
do regulamento das alfandegas de 22 de junho de 1836.
Deu-se regulament0 (de 18 de abril) para arrecadação do imposto de 20 % da aguardente no municipio da Càrte.
A Circular de 7 declarou que o imposto de 12$800, estabelecido
pelo alvará de 20 de outubro de 1812, se cobraria dupIicadamente
quando na mesma loja houvesse duas differentes especies de
negocio seccos e molhados com dous balcões, caixeiros, e escriptlJração separado.
O aviso de 9 de julho declarou que a tolerancia dos 10 % para
mais ou para menos no peso dos generos de que trata o mt. 234
do regulamento de 22.de junho de 1836, e 20 do de 9 de janeiro do
corrente anno, só se entendesse para a isenção da multa, mas não
para eximir do pagamento dos direitos da quantidade manifestada.
Pela Resolução de 12 de outubro de 1838 foi autorizado o
governo para despender, além da despeza fixada pela lei do
orçamento) as qlJontias constantes da seguinte tabelLa :

MINISTE RIOS

Impedo . .
Estrangeiros .
Mal'inha . .
Guerra _
Fazenda

EXTRAORDLN}. RIOS

$
$

~

$

SUPPLEMENTAR

TOTAL

50:000'000
163: 375:'000
826:824-000
922:155.000
i. 817: 046$000

50:000'000
163:375 000
826 :824$000
922: 155iliOOO
i. 8l7: 046$000

3.779:400$000 .

3.779:40a.s000

Para supprir a deficiencia da renda ordinaria foi tambem o
governo autorizado, por este decreto, a arrecadar de janeiro em
diante qualquer imposição decretada na dita lei do orçamento,
ainda que não fosse acompanhada da clausula - desde já.
Si estes impostos não fossem sufficientes para preencher a
somma daquelle credito, foi o g'overno autorizado a vender apo!ices da divida publica, e bem assim a aceitar propostas para fi
troca de apolices da divida externa pelas da divida interna.
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Orçatnent:o vot:ado pelo parlalDento para O exerciclo de
1838 -1839 e sanccionado pelo decret:o de 11 de ontubro
de 1837'
Receita.
Despeza

•
•

13.663: 289~000
12. '130: 691$217

.
.

Distribuida a despeza pelos ministerios do
i. 460 :783$000
780:614'467
163: 439;?920
i.684:591 000
2.963:223$5 O
5.678:039$250

Imperio. .
Justiça . •
Estrangeiros
Marinl:ia. .
Guerra. •
Fazenda. •

BALANÇO DE 1838 A 1839
14.970: 631 051
18.131: 010$612
3. 160:439~761

Receita ol'dinaria e extraordinaria.
Despeza . • • • . •
Deficit. • • . • . •

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio. .
Jus liça . .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Fazenda. .

.

i.312:352 903
785 : 360~913
331 :740 29
2.772:713:476
5.297:316 790
7.631:55$701

A receita tem a seguinte procedencia:
8.689:588·
2.884:541' 46
587:369$1;5
2.201:'19856
582:625$373
114:092$849
14 .273 :912:;.829

Direitos de importação.
"
de exportação
Despacho maritimo .
Interior. . .
Extl'aordinaria .
Depositos . . . .
A receita ordinaria é pois de. . .

Os recursos de que dispoz o thesouro foram:

o credito

legislativo extraordinario de
Emissão de bUhetes do thesouro . .
Sal<lo de 1838 . . . . . • . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
•
.

.
.
.

6.268: 022$028
12.835: 000'000
i. 975;625$118

No orçamento votado pelo parlamento para o anno financeiro
de 1839 - 1840 mandaram-se observar as seguintes disposições:
Os novos e velhos direitos de chancellaria serão cobrados com
as alterações constantes da tabella annexa á lei.
Fica abólido nas mesas de renda o imposto de 11j2 0/0 estabelecido no art. 99 do regulamento das alfandegas de 22 de junho de
1836 e no art. 78 do regulamento das referidas mesas de 30 de
maio de 1836.
O direito de ancoragem sobre embarcações de cabotagem será
cobrado unicamente nos portos onde houver alfandegas.
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Fica restabelecido o imposto de if2 % que pagavam nas alfandegas os generos de producção e manufactura do paiz. ,
Os impostos addicionaes de 1 % de expediente e 1 3/4 de armazenagem, creados pela lei de 11 de outubro de 1837, são Súbstituidos pelo imposto de3 1/2 % debaixo da denominação dearmazenagem addicional, cobrados segundo as seguintes disposições:
ta, o novo imposto comprehehde todos os despachos de generos
para consumo, e os de exportação e baldeação para a Costa
d'Africa; 2° ficam isentos do mesmo imposto, e sujeitos aos
creados pela lei de 11 de junho de 1837, os generos de que trata o
arLigo unico dessa lei; os .que sahirem de algum porto do Imperio
acompanhados da eompetente carta de guia, e os que se despacharem por baldeação, ou para reexportação.
Serão i entos do imposto de 1/4 de armazenagem os generos
denominados de estiva, que se não demorarem POl' mais de um
mez, e os que se depositam nos armazens que se não demorarem
mais de quatro mezes.
Oproducto da reçeita do novo imposto será dividido em duas
partes: 2 1/2 % applicados á amortização do meio circulante;
1 % destinado para o semestre adiantado de juros e amortização
da divida externa.
As casas de commercio nacionaes e estrangeiras, que tiverem
mais de um caixeiro estrangeiro, pagarão de imposto annual
60. nas cidanes do Rio de Janeiro, Bahia e Per::lambuco, e
30$ Das demais capitaes das Provincias.
O governo é autorizado a elevar os direitos de importação
dos generos das nações com quem o Imperio não tiver tratados
de commercio.
Ficam isentos do pagamento da segunda decima as corporações de mão morta, conventos e recolhimentos de· religiosas das
provincias da Bahia e S. Paulo.
O hospital dos Lazaros da cidade do Rio de Janeiro fica ex..
onerado do pagamento de decimas de seus predios, vencidas até o
anno de 1832.
Fica desde já revogada a disposiçâo do § 50 do art. 80 da lei de
22 de outubro de 1836.
Ogoverno é autorizado para reformar as secretarias de Estado, marcando o numero de empregados e seus vencimentos;
e bem assim regular como entender mais. conveniente, em todas
as provincias do Imperio, os vencimentos dos empregados do
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correio, comtanto que não excedam á quantia consignada para
es te ser\~iço.
A receita e despeza da camara municipal da Côrte será annualmente fixada pelo parlamento, para o que a camara apresentará ao ministerio do Imperio o orçamento do anno financeiro e o
balanço do anno findo.
Fica revogado o art. 12 da lei de 11 de outubro de 1837, continuando a ter vigor as mais disposições, que não versarem precisamente sobre a receita e despeza que não forem revogadas.
1839

O conselheiro Candido Baptista de Oliveira, no relatorio apresentado á Assembléa Geral, neste anno, sobre os negocias da
. pasta da Fazenda, diz que, depois da consideração que merecem os
recursos financeiros do paiz, era sem duvida objecto que reclamava
todos os cuidados do corpo legislativo a circulação monetaria.
A substituição do cobre estando quasi concluida, bem comou
das notas do extincto Banco, convinha tratar quanto antes da instituição de um Banco bem organisado que pudesse obstar ao
mal que se antolhava; porém para se conseguir este resultado
era preciso, antes de tudo, que se fizesse a transformação da
circulação fiduciaria em ouLra real.
Lembrava como medida provisoria o. provincialisação das
noLas para melhorar a circulação moneLaria, podendo-se associar,
quanto a esta, aquellas províncias que estivessem em maior
contacLo.
Communicou ainda que, tendo-se de preencher a importancia
dos creditas votados pelo parlamento, e sendo pouco favoravelo
preço pelo qual se podiam vender as apolices da divida publica,
resolvera o governo conLrahir em Londres o empresLimo de
2.500:000$, importancia necessaria para occorrer aos compromissos obrigados do thesouro naquella praça; o que se realizou
com a casa de Samuel & Phillips ao preço de 76 e juros de 5 %
com amorLização de 1 % annualmente.
Remetteram-se este anno para Londres E 142.343 ao cambio
de 31, que deram 11 importancia de 1.142:592$584.
O decreto de 23 de o;}tubro que abriu o crerJito de 6.562:730$703
e determinou o supprimento do deficit autorizando o governo a
emittir notas á medida das necessidades do thesouro, e a con'
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trahir um emprestimo com o cofre dos orphãos, ou outra qualquer corporação de mão morta, não excedendo o juro de 6 %,
tambem o autorizou a contrnhir o emprestimo no exterior se fôsse
mais vantajoso aos interesses do paiz.
Por elle tambem se determinou que as novas notas seriam
marcadas com um carimbo, que designasse a data do. lei, abrindo
a Caixa da Amortização competente escripturação relativa tanto á
emissão como ó. queima.
Foi revogado o art. 18 da lei de 11 de outubro de 1837 que autorizou o governo a emitl.il' bilhetes do thesouro.
Por decreto de 6 de maio se determinol! que, durante o anno
financeiro de 1839 o 1840, os vinhos importados no Brozil e todas as
bebidas espirituosas de producção estrangeira pagariam os direi los de 50 u/C', comprehendidas todas as imposições, a que estaVDm sujeilas, salvo as de armazenagem, sendo exceptuados destas
disposições os vinhos e bebidas espirituosas, que fossem producção dos paizes com os quaes o Brazil tivesse tratados.
Haveria uma pauta semanalorganisada nas alfandegas por
uma commissão de pessoas idoneas, da qual faria parte o 1nspector, para os despachos dos liquidas em geral,farinha de trigo,
etc., e sobre os seus preços se fariam os despachos.
A circular do 10 de novembro mandou executar a 1a parte da
pauta das alfandegas, e ordenou que se não admittisse outro methodo de dür valor ás mercadorias, e as da factura, cessando
inteiramente o recurso do arbitramento.
Pela Lei de 23 de outubro foi autorizado o Governo a despender as quantias constantes da seguinte tabelln :

EXTRAORDINARIOS

llIXISTER\OS

Imperio . •
Justiça . •
Estrangeiros
Marinlia. •
Guerra •
Fazenda.

.

20: 000,'000
143:79t'280

.
163:79~$280

SUPPLE:llEN1'ARES

147:788~136

TOTAL

147:788'i36
20:00lr$000
i43:79~$280

642: 419S881
i. 980: 573 330 i.980:573$33
3.628:156$532 3.62 :i56S532
6~2:4i\l"881

6. 398:935S879 6.562:7305159

Por este decreto determinou-se que, para supprir - cleficit pre·
Sllmivel do corrente. e:fercicio, o governo era autorizado a emitlir
\
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papel-moeda á proporção que as necessidades do Thesouro o
exigissem, e bem assim a contrahir um emprestimo com o cofre
dos orphãos do municipio da Côrte, ou com qualquer outra
corporação de mão morta, não excedendo o juro de ~ % ao anno.
Si, durante a emissão, subissem as apoUces a 80, o governo
venderia tantas quantas bastassem para preencher o restante do
deficit, e as precisas para resgatar as notas emittidas em virtude
dessa autorização.
Si pudesse o governo contrahir fóra do Imperio um emprestimo
mais vantajoso aos interesses nacionaes do que a venda das apolices, o poderia fazer na mesma importancia, ou em parte, para o
mesmo fim.

OrçftD1ento votado pelo parbunento para o exerclcio de 1839
a 1.840 e sanccionado pelo decreto de ~O de outubro de
1.838
Receita.
Despeza.

15.145:944$000
15 .867: 102$756

•
.

Distribuida a despeza pelos ministerios do
1.639:096$330
868: 287$654
163:134,$800
2.680:263:';482
3.626:444$674
6.889:875$816

Imperio. •
Justiça . •
Es trangeiros.
Marinha. •
Guerra • •
Fazenda. .

BALANÇO DE 1839 A 1840
15.947: 936$183
24.968:661$360
9.020:725$17L

Receita ordinaria e extl·aordinaria.
Despeza. • • • . • . • • •
Defioit. • • • . . .

Despeza realizada pelos ministerios do
1. 782:742$923
891: 176$706
395:254$812
5.040:934"317
8.837:558$768
8.020:993$834

Impel'io. .
Justiça . .
Estrangeiros
Marinha. •
Guerra . ,
Fazenda. •

.

A receita tem a seguinte procedencia :

8 .806: 953$654
3.995:81.2$112
558:806" 59
2.779:680$878
518: 452$291
188:230$389

Direitos qe importação •
»
de exportação .
Despacho mal'itimo . .
Interior. . . .
Extraordinal'ia. •
Depositos . • . •

A receita ol'dinaria .era pois de.

•

•

•

Q

15.241:253$503

no
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Os recursos de que se servio o Thesouro, além da receita
arrecadada, foram:
6.075:000$000
5.388:000$000
2.944: 767$57-1

Emissão de notas no valor de. •
Bilhetes do Thesouro . • . .
Saldo em 30 de junho de 1839 •

Quadro deD1oustratlvo da receita e despeza e do valor om.
elal da inlportação e exportação desde 1.833 • 1834 até
1839-1.840.

REOBITA

ANNO

1833 a 34.
1834 a 35.
1835 a 36.
1836 a 37.
1837 a 38.
1838 a 39.
1839 a 40.

DESPEZA

12.471:856$280
14.819:551$910
14.135 :426;'698

12.671:60 .0~1
14.970:631 ~?5
51
15.947:936 133
14.440:144$831

14.477:1~~

Média.

IMP01\ T AÇÃO

11.477:9033110 36.237:000$000
12.908:250j702 . 36.577: 000$000
14.339:943'3-157 41. 195 :OOU$OOO
13.979:507$719 45.319:000$000
1 .919:682.$110 40.757:000'000
18.131:007$612 49.446:000$0 O
24.968:661 '360 52.358:000$000
18.067:773$051 45.815:000$000

EXPORTAÇÃO

33.011:000$000
32.998:000$000
41.442:000.$000
34.182:000$000
33 .5li :000$000
41. 598: 000$000
43.192: 000$000
38.785:000$000

Este movimento commercial foi feito por 9.365 navios de longo
curso, com 1.829.334 tonelagens e 24.904 navios de cabotagem
com 1.578.537 tonelagens.
A importancia total do quinquennio foi:
para a receita. • •
e para a despeza, • •
Defioit. • . . . .

72.202:734$158
90.338:865$258
18.136:131$100

Dando a média annual para a
Receita.

•

.

•

.

•

•

•

•

.

"

Despeza. • • • • • • • • • • •

14.440:546$831
18.067: 773$051

A porcentagem do augmento neste quinquennio em relação ao
precedente foi: para a receita de 30.57, e para a despeza de 1.26.
Differença para a
~:. • • • • • • • • • . • • •
• • • • • • • • • • • . "

12.869:686$976
17.567: 089$390

A' primeira vista parece que, si não houve augmento, ao menos
estacionou o progresso da renda publica comparando-se a receita
do ultimo quinquénnio, na importanciade 85.112:421$134, com a
de 72.202:734$158 do corrente; porém, si attender-se a que naquella figura a receita extraol'dina,ria de 25.399:069$ e na actual
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a de 4.113 :601 119, verifica-se um excess na receita ordinaria
de 8.415: 790$908, ou a média annual de 1. 683: 158$181.
Em todo caso, na realização da despeza se dá o deficit em todos
os exercicios, menos no de 1836 a 1837.
Nesta data a divida do Estado consistia:
DIVIDA EXTERNA .\0 C.\MDlO DE

Capital real

nlmprestimo ele 1824
Covenção portugueza
Emprestimo de 1828
Emprestimo de 1838

.
.
•
.

3.000:000 000
1.400:000~000

30

Nominal circulante

3.393:500'000
i. 200 :O 0$000

400:000$000
312:512$000

638: 200.S000
411 :200:;;000

Em reis

26.605: 040$000
g . 403 :OOO~OOO
5.003: 4SoSOOO
3•223 :SOS}OOO

4-1. 240 :33/iSJOO
DIVIDA INTERNA FUNDADA

Apolices ele 6 "/0.
,.
de 5 % .
"
de 4 "/0'

. . .
•

•

29 .277:000'000
886 :SOO'OOO
H9:600'OOO

•

. . .

30.282:6DO~
292;770~

Amortização devida por lei •

O Estado pagava de juros pela sua divida fundada no corrente anno.
sendo o juro da divida externa.
»
»
»
interna.

4. 209:80~S514
~.216:798, 622

1 .993: 006,;892

DIVIDA INSCRIPTA

Emprestimo de 1196. • • •
De diversas provincias. . •
Divida activa. • . . . . .
Fluctuante, bilhetes do Thesouro
Emissão do papel-moeda . . .

1S2:9-1&'740
1.314:764$003
6.703:389'4'
5.3 :000$000

3g.963:i2~OOO

A verba annual dos pagamentos a pensioni3tas, aposentados e
reformados era nesta data:
Pensionistas. . . . . • . .
Aposen tados • • • • . • . •
Reformados . . • • • . . .

589: 619$759
227: 330$446
575 :965.$400

No orçamento votado pelo -parlamento para o anno financeil'o
de 1840 a 1841 mandaram-se observar as seguintes disposições:
Os prazos permitlidos por lei para o pagamento da siza dos
bens de raiz não excederão a dez annos.
O imposto do chá importado é elevado a 50 % ,
O prazo livre de 30 dias concedidos para os genero9 de estiva
pelo § 30 do art. 16 da lei de 20 de outubro de 1838 fica reduzido ao
de 10 dias para todos os liquidas.
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o governo fará recolher aos cofres publicas os dividendos não
reclamados do extincto Banco, na fárma do art. 91 da Lei de 24 de
'Outubro de 1832.
O gO(iernO nll0 poderá executar, sem prévia approvação do
corpo leóislatiYü, a reforma das secretarias de esttldo; e nem as
aposentadorias de empregados das mesmas, autorizodas pelo
art. 32 ela lei de 20 de outubro de 1838.
Os emolumentos do secretaria cio thesouro serão regulados
pelas tabellas das secretal'ias cla Justiça e Iruperio.
Cópia.-1839.- Impel'io da Brazil.- Emprestimo de E. 312.500
para occorrer ao deficit cios Ministerio da Fazenda, Marinha e
Guerra. A todos quantos o presente virem, visto, em virtude de
uma lei da Assembléa Geral Legislativa do Brazil, passada no
Rio de Janeiro em 6 de outubro de 1837, ser o Governo autorizado
a levantar um emprestimo na somma de 4.558:000S para
supprir o deficit do corrente al1no, relativo aos Ministerios da Fazenda, ~'darinha e Guerra, e visto o Regente do dito Imperio do
Brazil, o Sr. Pedro de raujo Lima, em nome de Sua Magestade
Imperial o Sr. D. Pedl'O II, Imper!1dol' Constitucicionol e Defensor
Perpetuo do Brazil, por Decreto Seu de 6 de Outubro de 1837, ter
sanccionado c oI'Clenado a execução do dito acto, e encarregado
de executal-o o Exm. Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de SUA Magestade, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias dA Fazenda e Presidente do The ouro Publico Nacional, e
visto ter o mesmo Regente do dito Imperio do Brazil, Pedro de
Araujo Lima, em nome do dito Imperador D. Pedro II, por outro
Decreto de 21) de outubro de 1838, autorizado o Sr. José Marques
Lisboa, Commendad r da Ordem de Christo e da Real Ordem Belga, EnCArregado de Negocio do Brazil e aos Srs. Samuel & Philipp~,de Londl'es, como seu Agentes e em nome seu para levantar,
na Cidade de Londres, um emprestimo de E. 312.5 O por conta do
Cl'edito garantido pelo dito Acto L gislntivo. E visto terem os ditos
Srs. Jo é Marques Lisboa e Samuel & Philippe, como seLls Agentes
e em seu nome, o proposto levantar pOl'empre timo a dita som ma
de E.. 3'12.500 em Londres, como acima fica dito. Seja, portanto,
notorlO que, em virtude do m8smo acto da dita Assembléa Geral
Legislativa e pora o fim acima mencionado, Eu o dito Regente
Pedro. de Araujo Lima, pelo pl'e ente, c como Regente do dito
ImperlO?O Brazil, faço esta Geral Escriptura, empenhando pelo
sen restncto e exacto cumprimento n. 1m periul Sagrada Palavra de
~ua Mngestade. 1. o Serão p.ossados certificados 00 portador ao
Juro de 5 % ao anno, pelo valor preciso para levantar a dita
somma de E. 312.500, cuja somma será posta ú dispo ição de
Sua !agestade Imperial pela fÓl'ma e maneira combinadas. Uma
relaçao de taes eertificados será annex ada ao presente.
E eu Regente, como acima fica dito, prometto que o juro desse
empre timo será pago semestralmente em Londres aos portadores de taes certificados na razão ocima mencionada, isto é: 2l'
no 10 do abril seguinte e 2l~0/o no 10 de outubro seguinte, e
H. F. 15
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assim por dinnte no 'lo din de abril e no 10 de outubro dos onnos
seguintes. 2. 0 Eu, Regente, como ncimo ficn dito, pl'ometto mui
que um fundo de amortização de 1 % , pelo menos, ao allno "obre
a somma de taes certificados, a remetter accumulado.s ao jlll'o
será annualmente applicado ao seu resgate, principioh. o do 10
de janeiro de 1840.
Tal resgfltp. será feito por compra quando os certificndos e tiverem abaixo do par ou ao par, quando porém acimo do par será
determinado por sorteio feito em Londres no 10 de nbril de cada
anno, e o resultado será immedialamente publicado paI' annul1cios
na Gazeta de Londres. Os numeras assim extrallidos serão pagos
ao paI' com o juro correspondente no 1° de outubro seguinte, os
certificados resgatados serão cancellados e depositado no Banco
de Inglaterra, na presença de um notaria publico, dos Srs. amuei
& Philippe e do Enviado de Sua Mage tade O Imperador cm
Londres ou de alguma pessoa nomeacla por Sua Mage tade ou
por seu Enviado, o numero e somma dos certificado resgatados
serão publicados uma vez no anno na Gazeta ele Londres, o Juro
correspondente, quer sejam re gatados por sorteio ou por compra
será applicado ao fundo de amortização. Quando os certificados
acima do par a somma annualmente empregada no fundo de amortização não excederá I) 1 % sobre sua somma, accumulado ao
juro dos certificados jà resgatados. Si existir para re gatar
alguma parte do emprestimo, no fim dos 30 annos estE) set'á paga
ao par. 3. 0 O emprestimo sendo levantado com autorizaç80 da
Assemblea Geral Legislativa a Sua Magestade O Imperador e para
serviço de seu Povo, todos os recursos do Imperio serão applicados 00 seu resgate. Porém o fim de garantir o mais ponlualmente o cumprimento das condições aqui exaradas. Eu o dito
Regente em nome e por porte de Suo Magestade ospecialmente
empenho as rendas derivadas de suas Alfandegas e mandarei ao
Inspector desse ramo da sua renda no Rio de Janeiro que forme
um fundo particular da renela dessa Alfandego e das dos outro
portos de m;:)r, e não permiLtil'ei que nenhuma applicação e foça
para os fins geraes elo seu governo, fi te que eja remettida uma
somma precisa paro o pagamento dos juros deste empI'estimo
e mesmo do capital segundo as condições no pre ente gemi contracto, e Eu o dito Regente declaro neste e prometto que lJaverá
sempreem L.Ondl'es quantias correspondentes ao juro de seis mezes
a metade da somma annualmente applicada ao fundo de amortização. 4,0 Eu o dito Regente, em nome e por parte de Sua Ma·
gestade O Imperador promette, que o pagamento do juro deste
emprestimo e o seu resgate serão pagos em tempos de paz ou de
guerra, quer os pos uiclores pertenção a NAÇão amiga ou inimiga.
Si um estrangeiro possuidor de taes certificados morrer ab-illtestato o somma será paga "a seus representantes pela ordem ~e
successâo estabelecida pelas leis do Paiz de que elle for subd!to
e toes certificados serão e são isentos de sequestro quer em VII'·
~ude de reclamação do Estado quer le particulares, O pr sente
ll1 'trumento ou contracto geral será depo itado no Banco de lngla~erra em presença dos Srs, Samuel & Philippe, o Enviado em
Londres de Sua Magestade O Imperador ou ele alguma pessoa
nomeada por Sua Magestude ou Seu Enviado, e ahi ficará, até que
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Lodo o empresLimo tenha sido amortizado, occasião em que será
eaneellado e entregue. Em fé e te temunho do que Eu o dito Regente subscrevi, sellei e publiquei este contracto em Londres em
.....•de
do anno do Senhor de 1839, 18° da Independeneia e do Imperio.
Relação dos certificados:
E. 145.000
N. 1 a 1450 de E. 100 cada um
E. 200.000
N. 1 a 800 de E. 25
»)
E. 60.000
N. 1 a 12) de E. 500
»)
E. 405.000

1840

Cessou neste anno o periodo do governo regencial, entrando o
Sr. ·D. Pedro II, por acto legislativo, que o declarou maior, na
el'fecLividade de suas funcções magestaticas, sem alteração alguma
na organisação politica ou administrativa do paiz.
As forças producLivas do paiz preparadas para grandes commeLLimentos, só esperavam do patriotismo e illustração daquelles, qU8 tinham o dever de zelar pelo bempestar e progresso
da nação, toda a coadjuvação e criterio nos meios de promover o
engrandecimento da pa trio..
Monarcha novo, mas intelligente e animado do amor da patria,
não podia, illustrado desde os seus primeiros passos pela experieneia dos seus conselheiros, deixar de tornar o seu reinado,
como tem sido, altamente benefico e pujante de gloria.
O conselheiro Manoel Alves Branco (depois Visconde de
Caravellas), no seu relatorio á Assembléa Geral diz, tratando da
depreciação elas apoUces, que seria con\'eniente promover-se a
venda destas, bem como o pAgamento de seus juros e as suas
tran-sferencias nas provincias. Deste modo, diz elle, se chamariam
muitos capitaes que se associariam ao credito publico pelos
vinculas dos interesses privados: assim fez a França. e aconselha
Paroell na sua. reforma financeira da Inglaterra. Aconselhava
tambem a creação de um fundo sufficiepte para pagamento dojuro
e amortização destes titulos, e lembrava o augmento da consignação mensal das alfandegas.
Acreditando na necessidade de elar á circulação do papel-moeda
um valor intrinseco, julgava que se podia obter este resultado
applicando 2fs do papel queimado á compra de barras, que fossem
depositadas na caixa de Amortização, queimando-se o terço
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restante, até que sahisse da circulação o papel emittido dnronle
o anno.
Aconselhava a prescripção de mais da metad8 da divida
activa, por ser inteiramente incobra, e!.
Lastimando o estado das thesourarias, exaltava os resultados
satisfactorios das alfandegas, aceeditando que, se não fossem as
desordens e dessenções politicas, de que tem sido victima o Imperio, talvez que em pouco tempo os seus rendimentos bastassem
para as despezas ordinarias, sendo sempre progressivo seu rendimento, e attribuia este resultado aos regulamentos de 30 de maio
e 22 de junho de 1836.
Fazia algumas considerações mui judiciosas acerca de certos
impostos, esperando que fossem tomadas em consideração pelo
corpo legislativo.
Por decreto de 23 de junho se reduziram os direitos de 20 %,
que pagava a Companhia de Mineração de Gongo Soco, aiO %,
Por decreto de 28 de agosto se determinou que a dotação de
Sua Magestade o Imperador fosse de 800:000$ annuaes para todas
as suas despezas; a de Sua Magestade a Imperatriz de 96:000"', e
no caso de viuvez, de 50:000$; os alimentos do Principe Imperial
de 12:000$, e de 24:000~ quando maior de 18 annos; os do
Principe do Grão Pará de 8:000$, e de 16:000$ quando maior;
os de cada um dos outros Principes de 6:000$ emquanto menores,
e de 12:000$ quando maiores.
Pela lei de 29 de setembro se estabeleceu que a dotação de Sua
AILeza Imperial, realizando-se o seu consorcio, serIa de 96:00(J',
cessando os alimentos. O esposo que sobrevivesse ao outro receberia metade, em quanto residisse no Imperio, ou se ausentasse
com licença do Imperador.-Ficou consignada a quantia de 120:000$
para a acquisição de um predio para sua residencia; e a de 10J:000$
paro enxoval, e um patrimonio em terras.
O governo foi autorizado a fazer as despezas necessarias para
as negociações dos casamentos do Imperador e das Princezas.
Havendo successor ao tbrono, e realizando-se a retirada de sua
Alleza para fóra do Imperio, se lhe entregaria por uma só vez
750:000$000) além do dinheiro para enxoval e casa; o mesmo se
estabeleceu para as mais Princezas.
O decreto de 2 de janeiro revogou o art. 20 do de 6 de maio de
1839 sobre o pagamento dos direitos sobre liquidos em geral ea
farinha d~ trigo:
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o decreto de 15 de janeiL'o estabeleceu a maneira da cobrança
do imposto sobre pennas d'agua no municipio da Côrte na
quanLia de 100 por uma só vez.
Por decreto de 13 de novembro se creou a contadoria de marinha.
Por decreto de 24 de fevereiro se nomeou uma commissão para
estudor, examinar e resolver a questão do meio circulante, sobre
os seguintes quesito ;
Si para melhorar o meio circulante convinha a circulação geral
em todo o Imperio, ou a provinciali ação das notas;
Si a medida de resgate do papel por meio da queima era a
melhor;
Si era passiveI craar um Banco nas condições do que se achava
autorizado, e quaes as modificações que se podiam ou deviam
fazer na lei;
Si convinha alterar o padrão maneta rio estabelecido pela lei
de 8 de outubro de 1833.
Pela circular de 5 de junho declar'ou-se o modo como devia ser
executado o orçamento de1840 a f 841 a respeito do prazo da demora
dos liquidas nas alfandegas; dos 50 % do chá; do direito addicional dos vinhos; e das letras de sizas e supprimento ás provincias.
Por dec.'etos de 18 e ~S de sete01bro "01'801 aberto.
Ol!l seguinte8 credltol!l

~IlNISTERIOS

[mpedo. . .
Justiça. . .
Estl'llageiros .
~uerl'll. . .
~azeu(la . .
ara exel'cicios
a40 . . .

BXTRAORDINAIUO

. ... i:i>oo~ÓÓÓ~'"
. . . "
33' :OJ '000
. . . . ..
:...
findos de 39
. . "
9.80,*:4678117
11.154:467~117

SUI'I'LE~IENTAR

TOTAL

8 :287$'*66
9.804:467'117
1.305:330~589

12.459:797$706

Para saLisfação destes creditas e supprimento do dejicit foi o
governo autorizado a contrahir um emprestimo como [asse mais
conveniente ao Estado, ficando supprimidas na lei de 26 de maio
as SOrnmas constantes da tabella annexa ao mesmo decreto.
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Orçamento votado pelo parlamento para o exerclcio de1840
a 1841 es anccionado pelo dec'l'eto de ~6 de maio de 1840

Receita .
Despeza .

.
•

.
.

.
.

. .
• ,

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

16.500: 000 000
19.073:857.~8l5

Dist'ribuida a despeza pelos ministerios do
Imper~o.

.
Justiça . .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. .

L809:7 734
909:471,689

282:94513685

2. 876: 667$T7
4.932:42;), 92\J
8.262:559$355

BALANÇO DE 1840 - 1841
16.310:575$708
22. 772: 185$493
fi .461:6U9$785

Receita Ôl'dinaria e extraordinaria.
Despéza . . . . , . . . .
Defioit. . . . . . . . . .

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça . .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. .

2.356:212$044

928:40ô$4-1-3
86 :208 '686
3.314:918$696
7.75'1: 1155748
8.061:323$ 76

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importa\.}ão.
"
de exportação.
Despacho maritlmo . .
Interior. , . . . .
Extraordinario. . . .

10.182: 536$951
2.958: 619$667
591: 617$~74

1. 860: 563$764
717: 237$349

177: 405$168
Na receita extraordinaria figuram depositos
15.593: 337$859
era pois a receita ordinaria de
Os recursos de que Sê servio o thesoU\'o,
além da recei.ta arrecadada, foram creditas legis2.982: 335$331
lativos na imporLancia de.
e movimentos de fllndos, no qual figura a
emissão de bilhetes do Thesouro, na impor2.579: 608$196
tancia de
1 .060 :,159$028
e o saldo existente em 30 de junho de 1840.

Avulta nas despezas dos ministerios da. marinha' e guerra,
como já aconteceu no exercicio anterior, a verba de eventuaes
ou despezas extraordinarias em consequencia dos movimentos
sediciosos, que se tinham dado em algumas provincias.
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No orçamento votado pelo parlamento para o anno financeiro
de 18·H a 1842 mandorum-se observar os seguintes disposições:
Do exercicIo de 1841 a 1842 em diün~e cessará de ter vigor fi
dI posição do ort. 2° da lei de 20 de setembro de 1838, que au~orisou a organisação do quadl'o do Exercito, sendo reformados
os que não forem julgados idoneos.
Fica reduzido al% a senhoriagem no moeda de ouro, e a
5 % na de prata.
Os 7 "lo, que paga o assuc')r no acto da exportação, serão
calculados sobre o preço do mercado; os im corno fica isento
dos direitos de importação a pedra de cantaria destinada á c'àsa
de carIdade em Santo Amaro, e reduzIdos a 5 % os dIreitos que
paga (l Companhia de S. Joüo d'EI ReI.
Os emolumentos, que percebem os officiaes da secretaria do
thesouro, 50 exten iros o todas as secretarias das thesourarias
das pl'ovIncios.
Ficam cm vigor todas a dIspo ições das leis de orçamento
anteriores, que não ver.:'orem sobre o fixação da receita e despeza,
e que não tiverem sido expressamente revogadas.
Fica revogado o ort. 197 do reglllamento de 30 de maio de 1836,
na parte em que impõe ao trapiches e armazens, que se houverem de alfandegar, o onus de contribuirem annualmente com a
somma correspondente ao vencimento de um guardo agente do
consulado.
1841

O Conselheiro Miguel Calmon du PIn e Almeida, depoIs
Visconde e Marquez de Abronte.::, no seu relataria apresentado ao
COl'pO legIslativo, acreditava que, apezar do constante augmento
das rendas publicas, era forçoso fazer o sacrificio de ir augmentando os fontes da receita do Estado: um poIz novo cuja organisaçüo ainda não está completo tem necessidades crescentes e não
deve ser com succe sivos emprestimo I orclInoriamente desvantajosos, que se hão de satisfazer os seus encargos; julgava, porém,
que restaurada o tranquillidade publico, perturbada em algumas
provIncIas, reduzindo-se os despezas da marInha e guerra, sempre
accrescidas por Lalmoti vo, os cleficits seriam menos onerosos.
Teatando do meio circulante, assegurava que se tinha feito
com toda o pontualidade a amortização do papel-moeda, porém
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estava de accordo com um dos seus antecessores em qU2, em lagar
da queima do papel, fosse a renda, applicuda para este fim, con·
vertida em metaes preciosos; assim como insistia na provin.
cialisação das notas.
Reclamava, como outros, a creação de um juizo privativo dos
feitos da Fazenda para a cobI'ança da divida activo, sendo
conveniente que, em razão de ser eUa incobravel em mais da
metade, se autorizasse a prescripçüo desta.
Fez ainda considerações sobre alguns impostos.
Por decreto de 22 de julho se autorisou o govemo para mandar
trócar, no prazo improrogavel de 6 mezes, as notas do extincto
Banco que deixaram de acudir ao troco, podendo p81'a isto despender a sommaprecisa das rendas ordinarias no corrente exercicio, e abrir de novo o troco das notas àe 50 terminado em
virtude da portaria de 1 de dezembro de 1838, marcando para isso
prazo rasoavel e improrogavel.
Para se realisarem os fundos necessarios a eslas e outras
despezas do mesmo decreto) se mandou cobrar o imposto Dddi·
danaI de mais 40rs. que ficou estabelecido na taxa do sello o que
estavam sujeitos pelos alvarás de 24 de janeiro de 1804 e 17 de
junho de 1809 os papeis de qualquer natureza, nestes especificados;.
O Governo foi autorisado a tomar por emprestimo á caixa de
rendas applicadas á queima do papel, e á que' formava a coução
do semestre adiantado aos emprestimos exlernos, e ao cofre dos
orphãos a-juros de 6 % , e finalmente a emitLir, quando estes
meios não bastassem, bilhetes do Thesouro, como antecipação da
receita, até a quantia de 2.000:000, com prazo nunca moior de
6 mezes, apolices ou notas, como fo~se mais vantajoso para o
Estado.
Do credito de 9.804:467$'l 'l7 concedido pela resolução de 18 de
setembro de 1840, ficou annullada a somma de 3.644:803 462, correspondente ás sommas que foram desviadas da queima do papel,
bem como a somma applicada para formar o caução do semestre
adiantado dos juros c amortisação da divida externa.
Por decreto de 23 ele novembro creou-se o novo Conselho de
Estado.
Por decreto de 29 de novembro se restabeleceu o privilegio do
foro para as causas da Fazenda nacional e creou-se um juizo privativo dos Feitos da Fazenda.
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Por decreto de 7 ele janeiro se especificou a distribuição do
credito concedido ao ministerio da Justiça e pelo de 10 de
dezembro, e revogou-se o de 13 de novembro de 1840 que criara
a contadorifl de marinha.
Por deliberação ele 25 de maio se ordenou, que se fixasse a
quantia do fundo que deviam ter as lojas para o pagamento do
imposto; e que não eram isentos deste poga mento os escriptorios
de advogados, e os cartorios de escri vães e tabelliães.
A circular de 17 de agosto declarou pertencer á renda geral o
producto dos arrendamentos de terrenos, feitos em conformidade
do ort. 51 § 15 ela lei de 15 ele novembro de 183'1.
As dividas do Estado não soffreram alteração nem mesmo
pela amol'tização da externo, cujos juros tinham sido pagos
em dia.
A cotação destes titulas regulnva entre 78 e 3/4 e 80, e os da
divida interna entre 80 e 83; o cambio fluctuava entre 24 3/4

e 283/4.
Por decreto de '13 de novembro foi aberto o seguinLe credito:

M!NISTERIO

EXTR.\ORDIN.\.lUO

Imperio
146:957'946
Justiça .
9: 36&S650
Marinha.
24:9 6S62~
Guel'l'R .
.....:.
Fazenda,
175:724$256
Credito pa l'a a defficiencia do orçamento
2.841: .73$171

SUPPLEMENTAR

TOTAL

....
34:874' 54

146:957$946
44:241$514
485:046'8~0
510:0438464
1)41 :788$377
641 :788.}377
1.130:150~000
1. 305:874$256
2. 8J1. :473$471

3. '198:518"957 2.291:860$071 [5.490:379$028

Entre as diversas de pezas autorisadas por este decreto
avulta o pagamento do divido do marechal ALbino Gomes Guerra
d'Aguinr, da quantia de 400:861$057, e a de Guilherme Young &
Filho, de 748:522$684.

O;~~eDto votado pelo pa"lalnenlo para o exel'ciclo de
b.,o dall..,84~ e sancclonado por decJ'eto de ~6 de seteDl.
e ",,40.

Receita.
Despeza

15.600 :OOO,SOOO
20.077:033$402
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Distribuida

fl

despeza pelos ministerios do

Imperio. •
Ju tiça. .
E tl'angeiros
Marinha. •
Guerra. .
Fazenda. .

2.5 7:750:;;120
9:)3:~14.'527

3GI): 161.'800
2.461:6()! '733
5.409: G60.~258
8.295:269$964

B LANÇO DE 1841 -1842
Receita ordinaria e extraorclinaria
Despeza . • . . . . . • .
Deficit. . . . . . . . . .

16.318:537~i7

27.4 3:0(8)1iO
11. 164:480$193

Despeza realisada pelos ministerios do
2A80:9 1:5.17

Imperio.
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Gnerra. .
Fazenda. •

i .039:216.'155
4-19:358;.041
3.451 :291.'264
9.979:380$73
10.0 ~:780~655

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de iruport~ção.
»
de exporLação.
Despacho mari timo. .
Interior. . • . . .
Extraordinaria . . .

Na receita extraordinaria figura de depositos.
é pois a receita ordinal'ia de.
Os recursos ele que di paz o thesouro foram:
Creditos na importancia de.
Bilhetes do thesouro
Emissão de apolices
Emissão de notas .
Assim como do cofre das rendas applicadas á
amortização do papel-moeda

0.8 0:21-!"58ü

2. 712:45i~n2
5-2:407$6Oó
1.õ81:2-W129
593:77& -I

74:234$232
15.718:758$923

11.385: 137$773
7.789: 431$347
4.654: 363$003
2 .952: 000$030
2.813: 89 $317

No orçamento votado pelo parlamento para o anno financeiro de 1842 a 1843 mandaram-se observar as seguintes disposições:
Para preencher o cleficit do orçamento é o governo autorizado
a cobrar, por meio de urna nova taril'ü das alfandegas, direitos
de importação cujo minimo seja de 2 % e o maximo de 6 %.
Esta tarifa terá logar logo que findem os tratados em vigor, e
será apresentadü ao corpo legislativo para a sua definitiva approvação; a tomar por emprestimo o producto das rendas applicadas, e a contrahir um emprestimo da quantia que faltar para
preéncher o cleficit.
I
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o imposto de 20 % no consumo d'aguardente de producção
do paiz, será subsLHuido na CorLe pelo de patente u que ficam
sujeitas lodas as casas, em q ue se vender o mencionado genero
por miudo ou a retalho; o valor de La patente será igual ao produelo de 20 % Subre o preço de cada uma das pipas, que se
venderem; nenhuma casa, porem, pagará menos de 30;- e nem
mais de 300$, qualquer que seja o numero de pi!las que venda.
Todas as casas em que se vender este genero são obrigadas
a lirar a patente, que será pa sada pela RecebedGria.
A eamara municipal é tambem autorizada a substituir o imposto sobre liquidas espirituoso pelo imposto de patente.
O governo é autol'izad para fazer um novo regulamento 01'ganisando o lançamento e arrecadação dos impostos de meia siza
e taxa annual dos escravos; da decima de predios urbanos; de
heranças e legados no municipio da Corte; dos bens de defuntos
e ausentes; dizima de chancelIaria e correios; estes reg ulamentos
são dependentes da approvação do corpo legislativo.
Os direitos de importação sobre relogio ,joias, vasos e uLensis
de ouro e prata suo redusielos a j5 % alem do expediente que fiea
sendo o mesmo, e fica redusido a 1/2 % o imposto de 2 %
que
pagam na exportação o ouro e prnta amoedados.
De janeiro de 1043 em diante não tel'á mais lagar a insCI'ipÇão da divida pas iva fluctuante, ficando inteiramente prescripto e perdido o direito de liquidação e pagamento, 'sal vo
daquellas que se acharem eri1 processo.
Ficam em vigor os capitulas 209 e 2tO do regimento do theSouro pelo que respeita á diviela passi va posterior ao anno de
1826 e á divida futura; como pelo que respeita a toda a divida
activa da Nação.
No pagamento elos direitos de importação só se permitLirão
assignados, quando a importancia de cada despacho exceder de
300 000.
A pol vara estrangeira, Lrall portada por baldeação ou reexportação para a Costa d'Africn, pagará o mesmo direito que
pagava antes ela lei de 20 ele ou tubro de 1 38.
Os novo e velhos direilos e os ele chancellaria sertío cobrados
com as alterações da labeIla j un ta.
São isentos do imposto ele 15 % as ba rcas dé va por destinadas
a~ serviço das companhias de navegação existentes no paiz e a ti torisadas por lei.
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Ficam revogados o art. 7° da lei de 23 de outubro de 1839 e 16
da lei de 26 de setembro de '1840.
O governo 'é autorisudo a I\;formar a tl1esouraria geral das
tropas, fabrica de polvora, companhias de artifices menores,
arsenaes de marinha e guel'ra na parte relativa a escI'ipturação o
contabilidade; ficando restabelecida a disposiçuo do art. 32 da lei
de 20 de outubro de 1838. Estas reformas serão submettidas
á approvação do corpo legislativo,

1842

O Visconde de Abrantes, no relatorio com que dá conta ao
corpo legislativo dos negocios de sua pasta, insiste na conveniencia
de alargar-se a fonte da receita publica para poder acompanhar
a crescente necessidade das despezas, consequencia necessaria do
desenvolvimento do paiz; não era possivel esperar, que só por
effeito da fiscalisaçõo e do augmento da producção se chegasse
em poucos aónos fazer face ás precisões do Estado.
Não illudamos a Nação, diz elle, deixemos os paliativos, que
alliviam por momento, e afinal exacel'bam o mal; o augmento
rasoavel da receita é uma necessidade publica a que devemos curo
var-nos ; si traz-nos passageil'O sacrificio da nossa popularidade,
ha de succeder-Ihe o reconhecimento dos nossos concidadãos,
Communica que, em cumprimento da autorisação dada pelo
art. 17 da lei de 30 de novembro de 1841, fOl'am expedidos os
regulamentos determinados, e foz importantes e jUdiciosas considerações ácerca de certos impostos e arrecadações de outros
dignos da attenção do corpo legislativo.
Por decreto de 8 de abril se deu regulamento pam arrecadaç1!o
do imposto de patente para a vénda de aguardente no município
da Corte, e pelo de 9 de abril para arrecadação cla disima da
chancellaria.
Pelo de H do mesmo mez regulou-se a arrecadação da taxa e
meia siza dos escravos; pelo de '16 do mesmo mez a arrecadação da decima urbana no municipio da corte; pelo de 28, a
arrecadação da taxa de heranças e legados e pelo de 30 do mesmo
mez, para a expedição das ordens do thesouro publico fixando
as despezas geraes em cada pl'ovincia, e o modo por que deviam
ser supridos as thesourarias.

a
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Por decreto de 28 dejulho se mandou nomear uma commissão
para orgonisar a nova tarifa para as alfandegas do Imperio.
Por decrelo de 9 de maio se deu regulamenlo para arrecadação cios bens de defuntos e a usenles, vagos e do evento, e pelo
de 29 de novembro se regularisou o porte daR cartas e mais
papeis, e a maneira de seu pagamento.
A circular de 5 de agosto augmentou 5 %
nos preços da
paula das alfandega por se ler verificndo a hypothese do art. 255
do regulamento de 22 de junho de 1836.
Ol'çmuento votado pelo parlamento para o exel'cicio financeiro de 18.42 a 1843 e 8anccionado por decreto de 30 de
novembro de 1841.
Receita
"
'"
,
Despeza. ....•..•..........•...... '"

.
.

16.503: 000"000
21. 798: 800$004

Dislribuida a clespeza pelos mínisterios do
Imperio. .
Justiça . '.
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. •

BALA ÇO DE 1842 Receita ordinal'ia e ext!'aordinaria.
Desp~za. . . • . . , . . ,
DefiCit. . . • . • . . . •

.
•
•

.
.
,

•
.
•

.
.
.

.
.
.

1843
.
.
•

15.493:112'3;}3
29.113:263$471
13.620: 151$078

Despeza realisada pelos mlnislerios do
Imperio. .
Justiça . .
Estrangeiros
Marinha. .

2.9U:904$213
i. 262: 021:S652
70 I: 1 8'159
3.981 :401$391
9.406: 107.,2-9
10 .78,1: 640$797

quem . .
11 azenda .

.

A receita tem a seguinle procedencia:
Direitos de importação
»
exp0l'tação.
D~spacho maritimo
.
Interior. . . . .
Extr!\ordinaria. • .

8.679:749'919
2. 56:606'631
567:641'791
2.483:370.'422
905:743'630

609:235 776
Na receita extraorclinaria figuram os deposilos
14.587:368 '763
E' pois a receita ordinaria de .
Os recursos de que se serviu o thesouro foram:
Lelras do lhesouro (dinheiro de emprestimo). '13.036:621$456
8.746:200~000
Bilheles do thesouro. .
'.
2.843:334. 000
Saldo em 30 de junho de 1842 .
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No orçnmento vaLado pelo parlamenLo para o aono financeiro
de t8l3 [1 '1844, comprehendendo o exercicio ele 1844 a 1845 por ter
havido dissolução das camnras em 1842, se mandaram pôr em
execução as seguintes disposições:
O imposto de ancoragem estabelecido no art. 9° § 1" da lei de
22 de outubro de 1836 fica elevad a 50 réis por tonelada, e cobrado como tem sido, com as seguintes modificações:
Os navios que vierem em lastro procurar carregamento paga.
rão a mesma ancoragem, que pagam hoje, quer tornem a sahir
em lastro ou carregados; os qlle entrarem por escala para refrescar ou franquia, pagarão da mesma fóI"ma a ancoragem estabelecida, si não descarregarem fazendas para consumo: os que
entrarem arribados por força maior nada pagarão, si só descarregarem o necessario para os reparos, si porém descarregarem,
pagarão a ancoragem actualmente estabelecidFl; os·que trouxe·
rem colonos, quer devam pagar a anLiga ou nova, gosarão do favor
de uma redução proporcional ao numero de colonos, que conduzirem, segundo as boses que forem marcadas nos regulamentos,
nos quaes se designarão as qualidades que devem"Ler os mesmos
colonos.
O governo é autorisado a modificar esta imposição, logo que
finde o tratado com a Grã-Bretanha, como parecer mais conve·
niente para favorecer a cabotagem nacional e a navegação d'e
longo curso, podendo mesmo reduzir o direito de ancoragem
sobre as embarcações estrangeiras.
O imposto das lojas, estabelecido pelo alvará de 20 de outubro
de 1812 e art. 9° § 40 da lei de 22 de outubro de 1836, fica elevado
ao dobro do que actualmente pagam nas cidades do Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, e Maranhão; e nas outras cidade e villos do
Imperio será substituido por uma patente cujo minimo será de
12$ e o maximo 40 , conforme a importancia commercial dos
lagares e estabelecimenLos. As typographias ficam tambem
sujeitas á patente de 20$" a 1 :000$ segundo a importancia de cada
uma.
A taxa de 1$ sobre escravos é elevada ao dobro em todas [IS
cidades e villas do Imperio.
O imposto do se110 será proporcional e fixo; ao sello proporclonaI ficam sujeitos todos os papeis de contractos ele dinheiro,
como letras de cambio e da terra, escriptos á ol'dem, e notas promissarias, creditas, escripturas ou escriptos de venda, hypotheca,
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doação, deposito extrDjudicinl, e qualquer titulo de transferir n
propriedade ou o uso fructo; os quinhões hereditorios ou legados,
as quitDções judicial'ias, os fretamentos e despachos das alfandegas e dos consulados, as apolices de seguro ou de risco, e os titulos de nomeação expedidos pelo governo, ou por empregados
de sua escolha, pelas outol'idades ecclesiasticas, e pelas mezas das
camaras legislativos e assembléas pI:ovinciaes. Este seIlo será
regulado e cobrado de todo o valor de 50$, e d'ahi para cima pelo
modo marcado no tabella junta.
Ao e][o fixo ficam sujeilo::> os popeis que actualmente o pagam
como os processos, os livros e protocolos dos tabelliães e escrivães de qualquer juizo, os documentos e papeis de qualquer
e pecie apresentados em juizo ou nas repartições publicas. Este
seIlo será de 60 a 1GO réis por meia folha ele i)apel ; as cartas e
diplomas que conf8rirem titulas, tratamento, nobreza, brazão,
condecorações, privilegias ou quolqer mercê; as dispensas de
qualquer especie e os diplomas scientificos. Este ultimo se110
será de t. a 100 .
.
Das cartas de jogar o seilo será de 160 réis por baralh o.
Ogoverno organisará em tabella a taxa do seIlo sobre cada um
dos objectos dentro do minimo e maximo.
As letros, escriptos, nota promissorias etc., que forem passadas sem 9 competente sell0, não .podem ser protestadas nem
atlendidas em juizo.
As que forem passadas ou aceitas nos lagares onde não hou"er estação fi cal, poclerilo ser revalidadas si pagarem o seBo nos
prazos'que o governo marcar nos seus regulamentos, e poderão
ser revalidados aquellas pa sadas ou aceitas nos lagares onde
houverem estações fis'::ae até o dia antecedente do vencimento,
e assim tombem acontece ás que não forem seIladas legalmente
pagando a tresdobl'o do sell0 devido; e as que não tiverem o
devido sello só poderão ser produzidas como documentos para.
cffeito legal, pagando 40 % elo seu valor.
Estas dispo ições silo extensivas ás letras de cambio estrangeiras ou passadas fóra do 1m perio, que forem aceitas, endossadas
ou negocindas em qualquer parte elo BraziJ, sem que tenham pago
o seBo da tabeUa.
Quem negociar, aceitar ou paga~ qualquer letra de cambio e
da terra, escripto á Ol'dem ou nota promissoria passada no Imperio, ou qualquer letra de cambio estrangeira, antes de haver
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pago o sello marcado na tabella, será sujeito pela primeil'a vez á
multa de '10 % d valor da letra, escdpto ou nota, e no dobro
na reincidencia. Si porém o negociador da letra, escripto ou nota
fôr correto!') não só ficará sujeito ao dobro dR multa, como na
reincidencia ficará inhabilitado para sei' mais corretor.
Si no prazo marcado pelo regulamento os papeis, livros, etc.,
não forem sellados, não produzirão effeito emjuizo; serão, porém,
revalidados, pagando, em vez do sello, 20 % do respectivo 'olor
os que forem sujeitos 00 sello proporcional, e em sello 20 vezes
maior do que o msrcado na tabella os que forem ao sello fixo; e
os que no devido prazo tivel'cm pago um sello inferior, serão
revalidados, pagando o tresdobro do sello competente.
Os escrivães ou or-ticiaes publicos que escreverem actos, con·
tractos, ou pspeis obrigados ao sello, ou que os receberem, e lhes
derem andamento sem pl'évio pagamento delle, além de outras
penas em que possam incOlTer, perderão o officio, ou emprego
que exercerem.
Ficam isentas do sello estabelecido as letras de cambio e da
terra passadas, negociadas ou aceitas pelo governo e seus dele·
gados; os bilhetes, notos promissol'ias e quaesquer titulas de
credito emittidos pelo thesouro publico.: os soques para movi·
menta de fundos de umas para outras reparLições de fazenda;
as transferencias das apolices da divido publica fundada; os
processos em que forem partes a justiça ou a fazenda publica;
as escriptl.1ras sujeitas ao pagamento de siza e bem assim,
as quitações e outros titulas que já tenham pago n devido seBo
Esta disposição, porém, não é opplicavel 11 reforma das letras de
cambio e da terra, ou á novação de qualquer outro contracto de
emprestimo de dinheiro, ás mercês conferidas aos militares de
terra e mar por serviços extraordinarios de campanha; e aoS
principes e subditos estrangeiros.
Ficam elevadas ao dobro as matriculas dos cursos de direito e
medicina; e as casas de leilão e modas.
As casas que venderem moveis, l'oupa, calçado estrangeiro;
as confeitarias, as de armação de luxo, e as que vendel'em esel'oVOS
pagal'ão o imposto a que ficam sujeitas as de modas, além do
estabelecido.
Os caVl:1llos e bestas que entrarem na cidade para serem
vendidos ficam sujeitos a um imposto de 4$ por cabeça.
Os despachantes das alfandegas, quando não forem os pro-
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prios donos das mercadorias, pagarão uma patente annual de
100 a 500· na Alfandega da Côrte; de 50· a 500 nas da Bahia,
Pernambuco, Maranhão e S. Pedro; e de 20 a 40$ nas demais
alfandegas; sem a qual não podem exercer o logar. Tambem
são sujeilos ú mesma patente os corretores, a qual será de 200 a
1:000 na capital do Imperio, de 100 a 500 nas cidades da Bahia,
Pernambuco e Maranhão, e de 20:" nas mai cidades,
Os bilhetes de loteria, cujo premio fôr de 1: 000 e dahi para
cima, pagarão 8 % de imposto para o Estado.
Todas as pessoas que receberem vencimentos dos cofres publicas geraes por qualquer titulo pagarão um imposto de 2 a
10 % , segundo a tllbella annexa; fica m exeptundos os vencimentos
das praças de pret de terra e mar e os vencimentos dos militares
em campanha. Na palavra vencimenlos se comprehendem quaes··
quel' emolumentos que se perceberem nas secretarias ou estações
publicas.
Ogoverno é autorizado para arrematar algum ou alguns ramos
da renda publica, no qual este systema possa ser vanlajoso aos
interesses do Estado, com tanto, porém, que a arrematação não
se faça com menos de 10 % sobre o maior rendimento que liver
produzido a l'enda que se arl'ematar, e não exceda de 3 annos.
E mais algumas outl'aS disposições regulamentares e autorizações.
Convenção entre o Brasil e Por tuga.l , assignad3. nesta Côrte pelos resp3ctivos Plenipotenciarios em 22 de julho de 1842, relativamente ao
ajuste de contas pendentes entre as duas Nações, Am conformidade da
Convenção addicional ao Tratado de 29 de agosto d91825.

Nós O Impel'Udor Con titucional e Defensor Perpetuo do Brasil,
ele. : Fazemos saber a todo os que a pl'esente Carta de Con~rmação e Ratificação virem, que aos vinte e dous dias do mez de
Julbo do anno proximo passado de mil oitocentos e quarenta e
dous se concluio e assignou nesta Côrte elo Rio de Janeiro entre
Nós e a Muito Alta e Muito Poderosa Senhora Dona Maria Segunda, Rainha de Portugal e Algarves, Nossa Boa e Querida Irmã,
pelos respectivos Plenipotenciarios, munidos de competentes Po·
deres, uma Convenção, da qual o teôr é o seguinte:
EM NOME DA SANTISSIMA E INDIVISIVEL TRINDADE

~ua Magestade o Imperador do Brazil, e S~a Magestade a
Ramha de Portugal e Algarves, Desejando conclOlr por uma Convenção reciproca e satisfactoria o ajuste ele con.tas pendentes entre
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as duas Nações, em consequencia da Convenção addic.ional ao
Tratado de vinte e nove de agosto de mil oitocentos e vinte e cinco
assim como do adiantamento de algumas quantias, e da abonação
de certas despezas, que cada um dos Estados respectivos havia
feito em favor do outro; e Considerando que ás bases em que se
fundara a liquidação feita em Londres aos dez de junho de
mil oitocentos e trinta e sete poderiam faltar importantes esclarecimentos, e alguns dados> que sómente por uma discussão
Diplomatica nesta CÔl'te seriam devidamente apreciados, em razão
das diversas transacções, a que as extraordinarias occurrencias
da usurpação do Throno Portuguez deram lugar: Resolveram
sujeitar a um nm o exame n referida liquidação, como o meio
mais seguro e proprio de conciliar· os interesses dos dous Estados
nesta negociação; e para este fim omearam os competentes Plenipotenciarios, n saber: Sua Magestade o Imperador do Brazil ao
Illm. e Exm. SI'. Caetano Maria Lopes Gama, Conselheirod'Estado,
Official da Ol'dem Imperial do Cruzeiro, Commendadol' da de
Christo, Senador do Imperia, e Desembargador da Relação do Rio
de Janeiro, e ao Illm. e Exm. Sr. Manoel do Nascimento Castro
e Silva, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Cavalleiro da
Ordem Imperial do Cruzeiro, da de Nosso Senhor Jesus Christo,
e da Rosa, e Senador do Imperio. E Sua Magestade a Rainha de
Portugal e Algarves o Sr. Ildefonso Leopoldo Bayard, Cavalleiro
da Ordem de Chl'isto, e Commendador da de Nossa Senhora da Conceição, Caval1eil'o de Numero da Ordem de Carlos 3. o em Hespanbn,
Official da Ordem Leopoldo da Belgica, Commendador da Segunda
Classe na Ordem da Casa da Leal Saxonia Ernestina, Grã-Cruz
da Ordem Imperial da Rosa no Brazil, do Conselho de Sua Magestade Fidelíssima, e seu Enviado Extraordinario e Ministro PIe·
nipotenciario junto de Sua Magestade o Imperador do Brozil. Os
quaes, depois de trocarem os seus plenos poderes, que acharam
em boa e devida fôrma, convieram nos artigos seguintes:
ARTIGO I

Sua Magestade o Imperador do Brazil reconhece dever a Sua
Magestade Fidelíssima a quantia de quatrocentas e oitenta e oito
mil trezentas e noventa e tres libras esterlinas, quinze shillings
e oito pences de saldo de ajuste de contas entre os dous Governo,
feito em Londres no anno de 1837; e assim mais o juro decol'l'ido
desde o 10 de junho de 1837 ao 10 de dezembro de 1842, na importancia de cento e trinta e quatro mil trezentos e oito libras esterlinas, cinco shillings e sete pence, fazendo o total de seiscentas e
vinte e duas mil setecentas e duas libras esterlinas, um shilling
e tres pence.
ARTIGO TI

Sua Magestade o Imperador do Brazil obriga-se a realizar?
pagamento da dita quantia de seiscentas e vinte e duas mIl
setecentas e duas libras esterlinas, um shilling e tres pence em
a polices circulaveis. na praça de Londres do juro de 5 % ao anno,
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ou antes si assim lhes rãl' c00veoiente, entl'egondo 00 agente, ou
acrentes 'do Govel'l1O portuguez em Londres por cada oitenta e
C~1CO libras e terlioas deste CD pital, cem libras esterlinas em apoIices o juro das quaes será pDg DOS semestres no 1 J de dezembro
eno'! o de junho de cnda aono, vencendo-se o primeiro semestl'e no
1° de junho de 1843, e os amol'tizações sel'[1o feitos no 10 dejaneim
de coda anno, devendo u pr'imeil'a ter logal' no 1° de janeiro de
1844, sorteando-se as opolices, no caso que subam acima do par.
ARTIGO III

Sua Mogestude o Imperodol' do Bl'azil obriga"Se, na cont I'midade da Convençilo addicional no Tra todo de vio te e nove de agosto
de mil oHoccnto e vinte e cinco, a extinguir completDll1ente, até
ao anno de mil oiLocentos e cincoenla. e tl'es, o capitol do emprestimo portuguez de mil oitocentos e vinte e tl'es, que" se acha a seu
cargo.
ARTIGO IV

A presenLe Convenção sel'ú Ratificoda, e os R[ltif]cnçõe~ sel'Eio
trocados no Rio de Joneiro, dentro do espoço de seis mezes, ou
Dntes, se fÓl' ).10 sivo1.
Em tesLemunho do que nós abaixo assignados Plenipolenciarios de Sua MogesLade o Imperador do Bruzil, e de Sua MogesLade a Rainha d POl'tugnl e Algol'Ves, em virtude de nossos
respectivos plenos podere, as ignomos a presente Convenção, e
lhe fizemos PÔ\' o sello dos nossos AI'mas. Declarando, comtudo,
o Plenipotencinrio portuguez que se vio obrigado a aceitar a presente Convenção sub spe "ati, em consequencio de c1iffcrir em um
ponto das ln trucções que recebera do seu Governo.
Feita na Cidade do Rio de Joneiro flOS vinte e dous clias cio mez
dejulho do anno do Na cimento de Nosso Senhor Jeslls Christo
mil oitocentos e quurenta e dous.
(L. S.) Caetano Moria Lopes Gamo.
(L. S,) 'Janoel do Nascimento Castro e Silva,
(L. S,) Ildefonso Leopoldo Bayal'd.
,E ~endo-N03 presente a mesma Convenção, cujo teôr fica
aCIma 1I1scrido, Tendo Vi~to, Exam inado, e Considerado tudo o
que nel!a ~e conLêm, u Appl'o\ amos e Ratificamos, assim no todo
como em cada um dos seus Artigos, e estipulações, e pela pre~nte n Damos paI' firme e valiosa para sempre, Promettendo em
Fe e Palavra Impel'ial Observai-a, e cumpril-a Ínviolavelmente, e
Fazei-a cumpri 1', e observar por qualquer modo que possa seI'.
Em testemunho e firmeza do sobrr:dito Fizemos possal' o presente Carta paI' Nós ossignada, pas ada com o Sello grande das
Armas do Imperio, e referendoda pelo Nosso Mini t1'O e Secl'etul'io
d'Eslado, obaixo assignodo.
,Dada no Pala cio do Rio de Janeiro oos onze dias cl mez de janeIro do anno de Nosso Senhol' Jesus Christo de 1812.
' ,Imperador com guarda.-Au.reliano ele Sou.za Oliveira Cou.-
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o Conselheiro Joaquim Francisco Vianna, no seu relatorio apresentado ao corpo legislativo, dando uma circumstanciada noticia
ácerca das nossas dividas, communica a elevação da divida extel'na na importancio. de E 622.702, negociada em Londres ao
preço de 85, o que dava o valor nominalde13 732.600, aojuro de 5 Ofo
e amortização em 20 annos pela mesma taxa.
Este emprestimo foi contrahido em virtude da convenção de22
de julho de 1842 para pagamento de E 622.702, das quaes o Brazil
se reconheceu devedor a Portugal no ajuste de contas dos dous
milhões esterlinos, que se obrigou a pagar em virtude da convenção de 29 de agosto de 1825.
Pelo quadro que apresenta, se reconhece que a amortização
dos emprestimos externos estipulada nos contractos estáva em
atraso na importancia de E 1.883.030 ou em 10.461:333 332 ao
cambio par de 43 1j5, que aliás não era o que regulava nessa data, e
sim o de 25 f/s,que elevaria esta somma a 18.536:702$560, si porventura tivesse de ser paga nessa data; tendo-se, porém, pago com
toda a pontualidade os juros dos mesmos emprestimos.
FalIa sobre a necessidade do augmento de empregados no thesouro e thesouraria,:'3, ao mesmo tempo que reclama a suppressão
das alfandegas do Piauhy, Rio Grande do Norte, Espirito Santo,
Aracaty, Santa Catharina, Paranaguá, S. Borja e as de Porto Alegre e S. José do Norte, mostrando a insignificancia da importação
directa de generos nestas provincias, fornecidas de taes generos
pelas de Pernambuco, 13ahia, Maranhão e Rio de Janeiro por
meio da navegação de cabotagem.
Tratando do meio circulante, insiste na necessidade da provincialisação das notas, com circumscripção limitada, para obstar
ao abuso da falsificação, que se tinha tornado muito frequente,
tomando-se, porém, providencias para facilitar o movimento de
fundos de umas para outras provincias.
Faz considerações sobre arrecadações de alguns impostos
promettendo apresentar propostas, e, como seu antecessor, insistia
na necessidade de augmentar as fontes das rendas publicas, não
sendo possivel acompanhar a receita' a progressão da despeza do
Estado, e encerrando-se os orçamentos com avultados dejtcits,

DO BRAZIL

245

lembra alguns impostos que sem duvida seriam tomados na devida consideração pelo corpo legislativo.
Por decreto de 17 de maio se creou uma commissão encarregada
de organizar uma nova pauta para as Alfandegas do Imperio, da
qual seria presidente o inspector da Alfandega da Côrte, e secretario o escrivão da mesma.
Esta commissão examinaria quaes os objectos indispensaveis
á defesa do Estado, e destes quaes os que pódia produzir o paiz,
impondo-se 60 % nos semelhantes ou identicos importados do
estrangei 1'0.
Averiguaria quaes os generos de primeira necessidade ou como
taes considerados, importados do estrangeiro, os quaes figurariam na pauta com direitos de 20 % .
Examinaria quaes os generos de valor e pequeno volume,
que teriam de ser contemplados na pauta com direitos de 2
aiO

%.

Os .generos estrangeiros com similIares no paiz seriam contemplados com direitos de 50 a 60 % ,
Com iguaes direitos seriam contemplados os generos ou mercadorias que começavam a ser produzidas no Imperio, ou cuja producção pudesse ser naturalisada pela abundancia das materias
primas.
As manufacturas de algodão mais grosseiras seriam contempladas na pauta com 60 % e as mais finas com 40 a 50 %: os
theares e machinas de fiar e tecer seriam isentos de quaesquer
direitos.
As fazendas da India pagariam em geral 60 0/tJ, quando importadas por navios estrangeiros; quando por nacionaes, porém
pertencentes a estrangeiro, 40 0/o, e quando pertencentes a subditos do paiz, 20 % . As mercadorias sujeitas a menores direitos
nos termos do art. 50 pagariam metade, quando importadas por
navios nacionaes.
Os vinhos e bebidas espirituosas pagariam 50 % ; e todas IlS
mais mercadorias de que se não fizesse menção pagariam de ao

a 40 0/o.

A commissão examinaria quaes as medidas que conviesse
adoptar para favorecer a marinha mercante nacional.
Os direitos de importação poder"iam ser cobrados acl valarem,
ou por uma taxa fixa, conforme fosse mais conveniente aos interesses da Fazenda:.
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A pauta seria acompanhada de todas as observações convenientes, aBm de que ficasse bem esclarecido; e providenciaria para
quando findo o tratado com Q Grã Bretanha, o que se levaria ao
conhecimento do ministro da Fazenda.
Para o desempenho das suas funcções [( commissão requisitaria directamente de qualquer estação publica, por intermedio do
seu presidente, os esclarecimentos e informações quejulgasse ne·
cessarias, os quaes seriam dados pelos respecti vos chefes, quando
não houvesse inconveniente.
Foram membros desta commíssão o inspector da alt'andega
Saturnino de Souza e Oliveira presidente, secretario e escrivão da
mesma Joaquim Teixeira de MDcedo e Tl1eocloro Lazaro de Sá,
Jose Ewbonk, e Francisco Moreira de CarvollJo.
Por decreto de 17 de maio se determinou que D. concessão de
pennas d'agua para uso das cosas e chacaras elos particulares,
segundo as clausulas e condições expressadas nos arts. 20 ,6 0 e
70 do Decreto de 15 de janeiro de 1840, teria lagar por arrendamento annual e preço ele 24., por penna d'agutl, e por tempo de 6
nnnos, que poderia ser prOl'ogado. Estes arrendamentos seriam
feitos na Recebedoria do municipio, e por ella cobrado o respectivo
preço.
A circular de 6 de abril declarou que na troca das emharcoç.ões
se devia cobrar a siza como se fossem vendidas.
Por aviso de 16 de julho se declarou que os empregados
da camara municipal da Côrte estavam sujeitos ao imposto
de 5 % .
Nas instrucções de 30 de novembro para a escripturação das
rendas applicadas li omortização do papel-moeda e caução de
um semestre de j ur9s e amortização em Londres, se declarou
que, de 1 de janeit'O de 1841: em diante, seriam estas escripturadas na caixn de rendas geraes, passando para ella os saldos
existentes; e abril'-se-hiam titulas especiaes em cada tlm dos
artigos.
Nos balanços provisor ias e definitivos seriam incluidos os artigos em titulas distinctos depois do de deposito, e escriptos pela
mesma ordem estabelecida na lei de 29 de outubro de 1843,
n. 317. Nas nlfandegos e repartições de arrecadnção continuariam
a escriptLll'ar-se as referidas--rendas no livro geral da recl?ita
pelos seus respectivos titulas.
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Por decretos de 7 de junho e 18 de outubro foram abertos Os
creditas seguin tes :

EX-TRAORDINARIOS

lúINISTERIOS

lmperio. .
Justiça. .
Eslrangei ros
Marinba.
Guerra. .
Fa~enda.
•

SUPPLElúENTARES

TOTAL

254:931 597
261:682"120
629:452 -H7
733 :732. '590
1.737:027 816
799:168"575

172:18'1 425
563:4525600
i. 100 :028·' 75
687: 534.'916

585:731$597
266.932 120
801:633 42
1.297: 185 '190
2.837:055' 91
1.486: 703$491

4.415:995 115

2.859:247$016

7.275:242$131

330:800 000
5:250~000

Nestes creditas comprehende-se a quantia de 2.083:527 677 para
pagamento de exercicios findos liquidados de 1827 a 1843) sendo o
governo autorizado a fazer operações dê credito e mesmo emiLtir
papel-moeda se fosse indispensavel para satisfazeI-o, podendo ser
paga por apolices da divida publica, entregues directamente aos
credores pelo preço que se convencionasse.
O.'çamenlo votado pelo pnrlaD1ento para o exerci cio de .843
a 1844, sanccionado pelo decreto de ~J deoutubl'O de 1843
Receita.
De peza.

. •
• .

.
.

• .
• •

.
.

.
•

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

21.200:000 00
23.797:24 '327

Distribuída ades peza pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça. .
Es trangei ros
Marinba. .
Guerra . .
Fazenda. .

2.6H:5J..! 000
i. 553: 175· 137
535:50~'l00

3.0 5:087'053
7.18-:3 9$-"5
8.783:550S552-

BALANÇO DE 1843 a 1844
Receita ordinaria e extraordinaria.
~csp~za . . . . . . . . .
eficlt. . . • . . . . . •
Despeza realizada pelos ministerios elo
lmperio. .
Justiça . .
Estrangeiros
Marinha.
Guerra
Fazenda:

21.350:970 709
25.947: 239 689
4.596:268~980
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A receita tem n. seguinte procedencia:
Direitos de importação
»
ele exportação
Despacho maritimo.
Interior. . . . .
Extraordinaría. . .

'10.606:212'·172
3.'127:811. 51
707: 36?$282
3. '1t5: 051$237
4.455:107$399

.
.
.
.
.

2.728:11

Na receita extraordinaria figuravam .
renda com applicação especial e peculiar do
municipio neutro com
Depositos
era pois a receita ordinaria de.

15l

718:474 532
770:935 722
20.342: 456 993

Os recursos de que se servio o thesouro foram:
Letras do thesouro (emprestimo).
Bilhetes do thesoul'o .
Saldo em 3l de Março de 1844 .
Foram votados creditos na importancia de.

7 .409:000~OOO
2.608:2003000
2.352:970 476
3.717:695$500

No orçamento vbtado' para o anno financeim de 1844 a 1845
figuravam as mesmas disposições, que já foram transcriptas
quando se tratou do orçamento de 1843 a 1844, pois que este orça·
mento foi votado para dous exercicios.
COPIA DO CONTRACTO DO EMPRESTIMO DE

E 622.702

John Sire Vam, tabeUião publico na cidade de Londres, juramentado e devidamente autorizado: Certifico a quem possa interessar, que no dia 3 ele maio de 18/~3, a pedido de Sir Isanc Lyon
Goldsmid, no escriptol'io dos Srs. J. C & I-I. Treshfids> no ediftcio
do Banco desta cidade, me foi apresentado um original de obrigação, assignado por S. Ex. o commendador José Marques
Lisboa, membro do conselho de S. M. o Imperador do Brazil,
e seu enviado extrao'rdinario e ministro plenipotenciario na
Côrte de S. James, dotada de 18 de fevereiro ullinw, que era
do teor seguinte:
« A tedos a quem esta chegar o conhecimento, no dia 22
de julho de 1842, na cidade do Rio de Janeiro, S. M. Imperial o Sr. D. Pedro II, Imperador Constitucional e Defensor
Perpetuo do Brazil de uml1 parte, e da outra parLe SL:a Magestade a Sra. D. Maria II, Rainha de Portugal e Algarves, competentemente representl1dos p.or seus respectivos plenipotenciarios, concordam:
Art.1.O S. M. o Imperador do Brazil reconhece, que na
liquidação das con las entre os dous governos, effectuada em
Londres em 1837, é o Brozil devedor a Portugal da somma
de E 488.393 15 schillings e 8 pences, além do juro devido do
1° de junho daquelle anno a 10 de dezembro de 1842, montando a .f, 134.308, formando o somma total de .f, 622.702,
1 schilling e 3 pences.
.
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Art. 2.° S. M. O Imperador do Brnzil se compromette a
realizar o pagamento das J!, 622.702 1 schilling e 3· pences
por meio de obrigações emittidas na praça de Londre a 85
por f, 100, juros de 5 % , pagos semestralmente, isto é, no
10 de dezembro e no 1° de junho de cada anno, sendo o primeiro pagamento no 10 de junho de 1843. A amortização destes
titulas principinrá a ter lagar no 1° de janeiro de 1844, por
compra, ou pela sorte, si estiverem acima do par.
E sendo a dita convenção confirmada por S. M. o Imperador do Brazil, depois de ter ouvido o Conselho de Estado,
e da mesma sorte confirmada por S. M. a Rainha de Portugal, foram emittidas as obrigações assignadas pelo commendador José Marques Lisboa e rubricadas por sir Isaac
LJ'on Goldsmid no valor nominal de J!, 732.600 com o juro
annual de 5 °/ 0, sendo pago 2 ~ no 1° de j unho de 1843 e
2 l4 no 10 de dezembro de 184.3 e assim por dian te no 1 de
junho e no 1° de dezembro de cada anno, emquanto o capital
não fór resgatado. A amortização, que será feita em iguaes
quantias, de sorte que, no fim de 20 annos, estejam estes
titulas resgatados, principiará a ter lagar no 1° de janeiro de
1844; a amortização será feita ou por com pra dos titulas,
estando estes abúixo do par, ou á sorte, estando acima, e terá
lagar no 1° de julho ele c.ada anno, sendo publicados na Gazeta
de Londres o numero e quantia para serem pagos com os
juros vencidos no 1° de janeiro seguinte.
Estas obrigações serão cancelladas e depositadas no Banco
de Inglaterra, na presença de um tabellião publico, do agente
do emprestimo e do representante em Londres de S. M. o
Imperador, devidamente a utorisado para este effeito.
Si no fim dos 20 annos ainda existirem estes titulas, serão
elles resgatados ao par.
Art. 3. ° Este emprestimo, sendo feito por autorização de
S. M. Imperial, ficam a elle sujeitos os recursos do Imperio
applicados 00 seu de empenho, ficando penhoradas as rendas
das a~r[lndegas, que formarão um fundo particular para este compromiSSo.
~' accordado que haverá sempre em Londres seis mezes
de J~ro, e metade da quantia que annualmente tem ele ser
oppllcada á amortização.
Art. 4.° O commendador José Marques Lisboa, em nome de
S. M. Imperial, compromette-se ao pagamento do juro deste
~mprestimo e ao seu resgate, que será effectuado, quer em tempo
.e guerra quer de paz, sem distincção de ser o portador dos
tlL~los pert~ncente a ~ma nação amiga ou inimiga, e si o estrangeIro POSSUidor dos tItulas fallecer ab intestato, passará a seus
nalturae~ representantes, na ordem da sllccessão estabelecida
pe as leIS do paiz, a que pertença; e são isentos de sequestro
tanto por reclamação de dil'8itos ao Estado, corno de individuas.
O presente instrumento ou obrigoção geral, com plenos
poderes de S. ~. o Imperador do Brazil, será depositado no
Banco de Inglaterra, no presença do agente de S. M. Imperial,
d~é agente do emprestimo e de um tabellião publico, onde ficará
a que tenham sido resgatados todos os titulas.
(J
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Em fé e testemunho do que o commendador José Marques
Lisboa, em virtude dos poderes le que é revestido, firma com
o seu sello e armas em Londres no trigesimo dia de muio
do anno de Nosso Senhor, 1843.
José Marques Lisboa, Enviado Extraordinario e Ministro
Plenipotenciario de S. M. o Imperador do Brazil na Côrte de
S. James.
Guocl attestos. John S., noto publico. Assignado e sellado.
CODICILLO DA CERTIDÃO
A
• 1 até
B N. 1 até
C N. 1 até
D N. 1 até

100
400
500
3.326

-

10~

de :í: 1.0')0
40 de;e 5 O
500 de;C 203
3.326 de;C 100

:C 100.000
:í: 200.000
100.0 O
:C 332.600

;C 732.600

1844

o Conselheiro ManoeI Alves Branco (Visconde de Caravellas),
no seu relatorio aO'corpo legislativo, tratando da divida externa,
communicou que conLinua va suspensa n amorLização dos seus
titulas, o que acreditava não ser inconveniente; pensando mesmo
que não se devia fazer isto emquanto se não equilibrasse a
despeza com ti receita como está previsto no contracto, e sendo,
como teem sido, pagos com toda a pontualidade os devidos juros,
continuavam estes titulos a gozar de confiança e elevado preço no
praça de Londres.
Quanto á divida interna, achava-se elevada a 43.196:820-" em
apolices de 6 % , fonte esta donde se tem tirado os recursos para
a satisfação da maior parte dos creditos votados. Lastima que
estes titulos, 11 pezar das providencias tomadas para terem curso
nas provincias, não se tivessem generalisado, podendo-se dizer
que o circulo de suas transacções limitava-se á Côrte.
Dando parte da falsificação, que tinha Ilpparecido nas notas de
5$, 10. e 20$ e ele ou tros valores, insisLia na provincialisação das
notas pequenas, deixando as de grande valor com curso gel'al
para facilidade das transacções nas provincias.
Reconhec'e a necessidade do augmenlo dos empregados no
thesouro, e pede ao corpo legislaLivo autorizoção para uma reforma, que tinha em vista, mas que não havendo tempo para a
discutir, promettia não abusar da concessão.
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Faz largas e judiciosas considerações sobre a execução de
algumas disposições acerca do. cobrança de certos impostos, e
declara que, apezar de estar prompta o. reforma ela pauta das
Alranrlegas, organizada pela cl)mmissão nomeada em virtude do
art 16 da lei de 7 de junho de 1843 que reformou o art. 2-2 do regulamento de 22 de junho de 1 36, não a poria em execução, não
só por tornar-se incompatível com o art. 45 da lei de 21 de outubro
de 1il43, como porque em parte seria inconveniente e contraria
a traLados existen tes.
O Decr8to de 20 de abril deu novo regulamento para a cobrança
da contribuição extraordinaria sobre os vencimentos, lançada
pelo art.. 23 da lei de 21 de outubro de 1843, á qual não eram
sujeitos os militares em campanha e as praças ele pret de terra
c IDar.
Por decreto de 26 de abril se mondou executar provisoriamente
. o l'egulamento para a arrecadação elo sello elas letras de cambio
e da terra, escriptos 6. ordem e Dotas promissorias; creditos,
escl'ipturas ou escl'iptos de venda, hypotheca, doação, deposito
extra-judicial e qualquer titulo de transferencia de propriedade
ou usol'ructo; quitações hereditarias e judiciaes; apolices de
segul'o ou de risco, endo 1/8 % do valor da apolice.
Por Decreto de 15 de junho se mandou executar o regulamento
para o lançamento, arrecadação e fiscalisação dos impostos sobr-e
lojas, casas de commercio, leilão, modas e de outras diversas denominações ; seges, barcos do interior, etc., etc.
E pelo de 12 de agosto se mandaram executar o regulamento e
as tarifas para ns alfandegas elo Imperio.
Por Decreto de 7 de outubro deram-se instrucções modificando
as disposições do regulamento de 26 de abril sobre os prazos para
serem selladas as letras de cred ito e outros titulos de sello proporcional.
Por DeCt'elos ele 30 de março, 19 de abl'il e 20 de maio se reformaram as secretarias do irnperio, justiça, estrangeiros, marinha,
guel'rn e fazenda, dando-se os devidos regulamentos.
. PaI' Aviso de 2 de agosto se declarou que as legações brazilell'as estavam aulorisadas a conceder passaportes ás emborcações estrangeiras que passassem a nacionae .
A cotação dos titulos exte1'l1os regulava entl'e 88 e 89 1/2, e a
d~s titulas internos entre 70 e 73 1/2; o cambio era de 243/4 e
2;) 3/4.
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Orçamento votado pelo parlamento para o exercicio de
1.844 a 1.8,"",S e sancciooado pelo Decreto de ~1 de outubro de 184.3:
Receita.
Despeza

•
•

•
•

.
•

•
•

•
.

.
.

.
.

.
.

•
.

•
.

•
•

•
.

.
•

.
•

•
.

21 .200: 000'000
23. 797:248~ 27

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio·. .
Justiça • .
Es trangeiros.
Marinha •
Guerra. • •
Fazenda. •

2.644:544 000
1.553:175 137
535: 502.:;;000
3.095:087 053
7. t 5:3 9 585
8.783:550'552

BALANÇO DE 1844 a 1845
24. 804 :550 '530
25 .634: 626.$fi52
830:076$02.2

Receita ordinaria, extraordinaria e especial
Despeza. ' . ' . . • • . • • . .
.D~ficit

• .

•

'.'

•

.

.

•

• • •

Despeza realizada pelos ministerios do
lmperio . .
Justiça
Estrangeiros.
~Iariuha.
.
Guerra . .
Fazenda. .

2.934:49,2$795
1.338:261' 25
579:178 237
3.357$427 73
7.414: 189$720
10.011:076$802

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação
»
de exportação
Despacho maritimo . . . .
ln terior . . . . . . . .
Especial (resgate do papel·moeda)
Extt-aordinaria. . . . . .
Depositos. . . • . . . .

12. 549: 75='j6
3.476:27 760
553:3T '
4.138:5955595
3.292:53 ~Sl
265:35-1$600
528:667$4S1

.
•
.
.
•
.

Os recursos de que se servia o Thesouro, além da receita arre·
cadada, foram:
9.044: 000'~
4.276:260 I
481:028f O

Emissão de letras do Thesouro
Saldo em 31 de março de 1844.
Creditos votados em 1843 . .
Era pois a receita ordinaria de

24.01O:52~2

Quadro demonstrativo da receita e despeza, e do valor omciaI da importação e exportação, no quinquennio de 1840 a 1845

ANNO

RECEITA

DESPEZA

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

1840 a 4i.
1841 a 42.
1842 a43.
1843 a 44.
1844 a 45.
Média

16.310
16.31.8
15.493
21 . 350
24.804
18.855

575:"708
537$577
U2'393

970.'709

550~63

549 01

22.772 185 493
27.4 3 018 320
29.10326 471
25.947 239$689
25.634 626 652
26.190 066 35

57.727
56.040
50.639
55 289
57.228
55.384

000 000
00 000
000$000
00 000
000 000
000 000

41. 671
39.084
41. 039
43 .800
47 .054
42. 529

00 '000
000$000
OOOsooo
000$000
000$000
OOQSOOO
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Este movimento commercial foi feito por 9.032 navios de longo
curso com 2.216.124 de tonelagem, e 20.959 de cabotagem com
3.591.548 de tonelagem.
A importancia total do quinquennio foi:
para a recei ta de.
e para a despeza.
Deficit • . • .

. • . .
. . . .
• • . •

.
.
•

94.277:747.'017
130.950: 333S675
36.672:586$658

•
•
• •

dando a média annual para a
Receita . . . . . • .
Despeza . . . • . . .

• .
. .

18.855:548$403
26.190:066 735

.
.

A porcentagem do augmento neste quinquennio, em relação ao
precedente, foi :
para n receitn • • . .
e para a despeza.. . •

30,57
41,95

differença para a
ai'. . . . . . .
a 2'. • . . • . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

. ..

22. 075: 008S059
40.610:468 617

Comparada a receita ordinario. deste quinquennio com a do
anterior, se nota um augmento de 14.658:477$458, o que dá uma
média annual de 2.931:695 491, que póde ser elevada 0.4.432:543 596,
si juntar-se a esta receita a renda arrecadada, com applicação
especial, na importancia de 7.504:850 524, que é escripturada na
receita extraordinaria, quando aliás tem base permanente, e não
é eventual.
A receita extraordinaria neste quinquennio, comprehendidas a
especial e a do município neutro, orçou por 11.530:136~720, o que
dá o computo geral da receita de 82.747:610497, que, em relação
â despeza de 130.950:333$675, dá um deficit de 36.672:586 658, que
foi preenchido nos respectivos exercicios com os recursos extraordinarios dos creditos, na importancia de 26.766:895$473; emissão
deapolicesnade 17.348:000 ; e emissão de papel-moeda na de
5.854:529 autorisada pelas resoluções legislativas de 13 de novembro de 1841 e 7 de }unho de 1 43.
Nesta data a divida do Estado era a seguinte:
DIVIDA EXTERNA AO CAMBIO CE
Emprestimo de 1824
Convenção portugueza:
Em preslimo de 1828 .
Emprestimo de 1838
Emprestimo de 1842

25 1/8

Capital real

Nominal circulante

3.000:000
1.400:000
400:000
312:512
622:702

3.393:500
1.011:550
638:200
411:2 O
. 732:600

Em reis
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DIVIDA INTERNA PU DADA

4G ,412: 40)a003
1,997: 200.'OIJll

Apolices de 6 % .
»
de 5 % .
»
de 4 % .

H9:6~OSOjO

'18.529: 200SOO)
40-1: 12~S90)

Amorliznção devida.

O Estado pagava de juro pelo. sua divida
dada no corrente exercicio.
Sendo juro da divida externo.
»)
»)
inlerna .

fLln~

5.1:;99: 19G~901
3,009: 808,'907
~

.S89 :388'000

DIVIDA INSCRIPTA
EmpresLimo de 17013 • . . . . . • . . .
De diversas provincins. . . . . . . . . .
Divida ac·tiva. . . . . . . . . . . . .
Fluctunnte representada por bilhetes do lhesouro.
Papel-moeda em circltlaçi.\o. . . . . . . .

1.32;9J2'1.jIJ
1.337: 192' •
6. nu: 327'012
3 ,13~:200'1)Jj

45.817:GlI~03

A verba arinual dos pagamentos o. pensionistas, aposentados
e reformados, era nesta data paro.
Pensionistas. . . . . . .
Reformados (marinha e gu !'l'a).
Aposentados. . . . . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

431 :333'159
558:6 0'142

240:450~j

Neste quinquennio liquidal'am-se as contas das despezns feitos
com as sedições de Pernambuco, Alagôas, Bahia (1837) e Rio
Grande do Sul, nas seguintes proporções:
Pernambuco, sedição de Panellas
Alagôas
Babia . . . . . . . . .
Rio Grande do Sul. . . . .

1. ong: 8l0Sll1
320:82299:
2,633:52.'76'
20.1307:733$8iS

Tambem pagou-se no exel'cicio de 1842 a 1843 a elotnçõo de
Sua Alteza a Sra. D. Francisca, em 1.780:403 156.
O Thesomo sacou neste quinquennio, énlre o cambio de 251/2
a 29, ~ 2.311.477, que deu em réis o. importanciaele 15.290:065$278.
Foi concedido, por decreto de 13 de agosto, ao Brigadeiro Mal'tinia no José de Andrade Si! va privilegio por 14 annos para a
impressão do systema de sigriaes telegraphicos. D'então em
diante aLé o fim do quinquennio foram concedidos mais 32 pl'evileglos, sendo oito indusLriaes; bem assim autorizou-se a incol'POração ele uma companhia de seguros, de duas de navegaçãO o
quatro ele mineração.
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No orcamento votado pelo parlamento para o anno fil1[ll1ceiro de 1845 a 1846 mandaram-se pôr em execução as seguintes
disposições:
São comprehendidos na 36 classe da labella A annexa á lei de
24 de outubro de 1843 os ULulas que concedem reformas, aposentadorias, pensões, tenças e meios soldos, e quaesqller outras
mercês pecuniarias, e bem assim os dos em pregados das camaras
municipaes.
.
O seno de 1/2 % das apolices de seguro e risco é subsLituido
por 2 % da importancia do premio das mesmas.
O se110 proporcional dos conhecimentos é sllbstituido pelo fixo
de 80 réis em cada via de conhecimento.
Fica abolido o sello proporcional de to nos despachos das Alfandegas, consulados e mesas de rendas, e bem assim o das
letras sacadas fóra do Imperio que tenham de ser uceitas ou
negociadas nelle.
O se110 proporcional dos creditas será igual ao das letras,
escripLos á ordem e notas promissorias, conforme a labeUa annexa
ó. presente lei.
Ficam isentos do imposto de sello fixo os livros das camaras
municipaes e casas de caridade.
Nos juizos de paz não se pagará o imposto de sello sem os
2 % do valor da causa.
A armazenagem das Alfandegas de
do valor dos generos
fico. sllbsLituida por i~O dos dil'eitos de importação lançados na
tarifa.
Em cada semestre de demora, que tiverem as mercadorias nas
~lfandegas, pagarão mais
por semestre, além do quarto vencIdo, e até o qUat'to addicional 2 % , do qual não passará.
O expediente de 1 e 1/2 % dos generos estrangeiros navegados
c~m. carta de guia, é sllbstituido por ~ ou 5 % da im portancio dos
dIreitos de consumo das tarifas, que teriam de pagar si não
levassem a carta de guia.
Os generos estrangeiros de exportação para a Costa d'Afl'ica
pagarão 5 % do direito de transito .
.os couros salgados exportados de qualquer parte para o estrangeiro terão um abaLimento de 20 réis em cada um nos direitos que
tiverem de pagar. Os couros, churques e mais produdos elo gado
vacclIm, importados pelo interior de qualquer dos Estados limiLrophes, são considerados como nacionaes e sujeitos aos mesmos

+

+
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direitos; não se concedendo reexportação sinão das mercadorias
estrangeiras, que entrarem e sahirem dos portos em que haja
alfandega.
Os despachantes das alfandegas são classific'idos em ia e 2a
ordem; na Corte o imposto annual para os de 1a ordem é de 200
e 100· para os de 2a ; nas Alfandegas da Bahia, Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Sul é de 100 para a 1a e 50 para a 2a ;
nas demais alfandegas será de 50· para a 1a e 25· para a 2a ; á
excepção do despachante, só o proprio dono, consignatario ou seus
caixeiros poderão despachar.
O governo fica autorizado para reformar os regulamentos das
alfandegas, consulados, mesas de rendas e recebedorias; podendo
mandar arrematar por um a tres annos nlguns ramos da renda
publica.
Será emittida na circulação, como receita extraordinaria, a
quantia de 129:148$ de moeda de cobre existente no thesouro.
Ao proprietario brazileiro que construir, equipar, armar no
estaleiros nacioO'les navios cuja arqueação chegue ou exceda de
208 toneladas, sendo o capitão, piloto contramestre e dous terço
da marinhagem brazileiros, será abonada a quantia de 10$ por
tonelada.
Abre-se um credito de 280:000 , sendo 200:000 para a coo
lonisação, fazendo-se a emissão de apolices para satisfazeI-o,
cuja quantia deve rehaver-se do colono em prazos convencionados.
Os documentos comprobatorios de dividas para qualquer for·
necimento militar serão apresentados nas contadorias de guerrnou
thesourarias e thesouro dentro do prazo de um anno da transacção
ou contracto, sob pena de serem havidas por perdidas. A liquidação das dividas será feita administrativamente, com recurso
para o conselho de estado.
E outras disposições e autorizações.
1S4~

O conselheiro Manoel Alves Branco (depois Visconde de Cara'
vellas), no seu relataria ao corpo legislativo neste anno, pondera
que o deficit de 622:231 596 do orçamento de 1845 a 1846, desappareceria como acreditava, estabelecendo-se uma pequena con·
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tribuição sobre os fabricados do tabaco, e elevando-se a 60 %
os direitos de importação estrangeira desse gene1'0 .
Continuando a crer na conveniencia de se não tI' tal' por emquanto da amortização da divida interna e da externa, julga que,
melhorando as condições do Rio Grande do Sul, havendo mais
effectiva fiscalisação na arrecadação das rendas publicas, e dandose desenvolvimento á industl'ia, navegação e commercio, o estado
do paiz necessariamente melhoraria, e que de muita conveniencia tambem seria o estnbelecimento de um Banco na Côrte com
ramificações nas provincias ou bancos provinciaes.
Faz uma exposição circumstanciada do seu procedimento na
organização dos regulamentos de 20 e 26 de abril, de 15, 16, 20 e
Ode junho, de 12 de agosto, 16 de outubro e 17 de novembro de
1844, autorizados pela lei de 21 de outubro de 1843, e decretos de
20 de julho e 2~ de novembro de 1844, que foram postos em execução, accl'e centando as mais esclarecidas considerações, filhas
da experiencia e da observação; e conclue dizendo que as reformas
feitas por esses regulamentos incontestavelmente augmentariam
os rendas publicas e livrando o orçamento do dejicir" calculando
em dezoito mil contos annUfles a somma daquellas rendas. Mostra-se excessivamente adepto das tarifas proteccionistas. Acredita
que essas considerações mere.ceriam a mais séria attenção do
corpo legislativo. Termina com o seguinte parecer acerca do meio
cil'culante:
« M.inha opinião, diz e11e,
metal~lCa, com a excepção

é : que o systema da nossa moeda
do cobre, deve mudar pela seguinte

maneira:
A moeda de ouro deve conlinuar a ser de 22 quilates, porém
de dua~ especies, uma de cinco oitavos e valor de 20..., outra de
duas oitavas e meia com o va 101' de 10·" ; tanto a primeira como
a segunda terá de um lado a effige de Sua Magestade o Imperador,
e do outro lado a de Sua. Magestade a Imperatriz.
L Abmoeda de prata deve continuar a ser de onze dinheiros, mas
um em de duas especies, uma de quatro oitavas com o valO!' de
1$ e outra de duas com o valor de 500 réis; tanto a primeira como
a egunda tel'oo os cunhos da moeda de prata actual.
])~ an.no financeiro de 1845 a 1846 em deante o pagamento das
con,Lrlbulçães publicas será feito da maneil'a seguinte: no primeIro anno não poderá entrar em cada pagamento menos de 1/s0
em. moeda metallica de ouro, ou peata; no segundo anno 2ho e
aSStnl por 9iante, accl'escentando-se em cada anno V50 á quota do
nno sntel'lor alé o vigesimo quinto anno, ell o qUfll os pagamenOOS serão feito me,tade em pu pel e metade em moeda de ouro,
li prata, que ficara sendo a lei pa ra o fu turo.
!'l, F. 17

r
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O governo deve ficar autorizado:
1.0 A mandar pagar nos primeiros annos a quota metallica no

seu equivalente em papel, em quanto não houver sufficiente moeda
de ouro e prata em circulação;
2. 0 A provincialisar o papel, dividindo-o por todas as provincias na razão da iroportancia da renda geral, e provincial ahi
arrecadada e ficando o resto na circulação geral;
3. o A fazer extrahir na corte todos os annos duas loterias de
mil e duzentos contos cada uma, cujos bilhetes serão vendidos em
todo o Imperio, cujo producto será empregado metade na compra
de ouro e prata para ser cunhada na casa da moeda, e a outra
metade no resgate gradual do papel-moeda pela queima na caixa
de amortização;
4'.0 A tratar com o Banco Mercantil o estabelecimento, nesta
Côrte, de uma caixa de realização gradual do papel circulante, em
que o governo entre com a moeda que annualmente cunhar, proveniente do imposto do exercicio anterior, e o Banco com outra
quantia na mesma especie para sustentar-se constantemente o
papel ao par do metal em todo o Imperio, e o cambio de 27 pence
por mil réis.»
Seria este um meio precario de manter o cambio, sustentavel
pelo producto da exportação, e limitado capital de cambiaes;
desde que fallecerem estas condições, não ha meios de resistencia.
Por decreto de 17 de junbo creou-se a contadoria geral de ma·
Jinha, incumbida da escripturação, contabilidade e fiscalisação
da receita e despeza da marinha ~m todo o Imperio, e da organização dos orçamentos e balanços annuaes que devem ser apresentados ao corpo legislativo, bem como da distribuição dos cre·
ditos.
Por decreto de 4 de junho se alterou e additou o regulamento
de 16 de abril de 1842 sobre a decima urbana, e bem assim o de
28 de abril sobre as taxas de escravos e meia siza no m unicipio
da Côrte.
Por decreto de 12 de junho se substituio o regulamento de 8de
abril de 1842 sobre a cobrança do imposto de patente no consumo
de aguardente pelo que baixou com o mesmo decreto.
Pelos de 14, 15 e 27 de j unho se regularisaram [l arrecadaçãO
do imposto sobre corretores, da taxa de sello das cartas de jogar,
e sobre os bens de defuntos e ausentes.
Pela Circular de 15 de fevereiro declarou-se que 011/2 % do
expediente das mercadorias estrangeiras de porto a porto estava
abolido, e bem assim o sello dos despachos.
Por aviso de 12 de abril se declarou que as fazendas acondicio'
nadas por seus donos nas alt'andegas pagariam por inteiro C> di·
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reito fixo est&belecido na tarifa; e pelo de 27 de maio que os salvados dos nauFragios, arrematados em praça publica, pagariam
1 % sobl'e opreço da ~arifa, procedendo-se a arbitramento, no eàso
de avaria. Os generos vindos de paizes estrangeiros limitropIles pagariam os direitos de consumo na fórma da nova tariFa,
e, sendo isentos desse direito, não eram sujeitos a armazenagem addicional, e nem a sello os conhecimentos de pagamento
de siza.
Não houve alteração na divida externa; o thesouro sacou
neste anno para Londres E 363.461 ao cambio de 25 3/4, que deu
a impor'taneia em réis de 3.395:697$692; 3. cotação destes titulos
era de c8 a 89 1/2, e a dos tUulos intem s entre 70 e 75; o cambio
rego ou entre 24 7/8 e 26 3/-L
Por Decretos de 18 e 24 de setembro se abriram os seguintes
oreditos:
IlXTRAORDINARIOS

Ml~STERIOS

lmperio
Justiça • .
Estl'angeirus.
.Marinha. .
Guerra. .
Fazenda.

17: 006.'483
3-1:232.253
170.:a6Õ
53:63-' 68
450: 195 '725
20 I: 35'$176

SUPPLE.\IEIi".
TARES

'242:564$516

TOTAL

259: 570$939
3J:232~53

170:160
53:635$ 8
10 1. 703: 55' ~ 165
201:835;;.176

.....

1.253:356~

760:075'665 i. 405: 920 $956 2. 2õ5: 996$6 Z1

Nestes creditas figuro a verba de 760:705$665 para pagamento
dos exercicios liquidados de 1827 a 1844) e para haver a som ma
respeotiva foi o governo autorizado a fazer emissão de a,polices da
divida publica, do que prestaria contas no exercicio de 1845
n 1846.
Ol'çamento "otado pelo parlamento para o exerclcio de
184~ a 1846, sanccionado pelo decreto de 18 de setembl'o
de l.84~

Receita. . . • .
Despeza. • • • .

.
.

• .
. .

• .
. •

•
.

•
•

• .
. •

•
.

• • .
. • •

Distribuida a despeza pelos ministerios do
lm~rio. •
Justiça. .
Estr.angeiros
Marinha. .
GU~rra .
Fazenda.

2.811 :715$000
1 . '57 : 037 ":179
564:820 267
3.103:365 6 6
li; 73: 149. 23J
9.821:~70$115

21.000:0 0'000
21.752:75' 193
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BALANÇO DE 1845 A 1846

Receita ol'dinal'ia, extraordinaria e especial.
Despeza. • . . . . • . • . • . .
Saldo

.

•

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

26.199; 179'386
24.463: 596;;678

.

1.735 :582;'708

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio.
Justiça. .
E trangeiros
:Marirrba. .
Guerra . .
Fazenda. .

3.Hl7; 141:;243

1.426:009 '181
466: 532 '456
3.421:481 '9 3
6.46-1:733;;622

9.487; 69 $213

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importação. .
»
de exporLação. .
Despacbo mari timo. . •
ln terior. . . • . . .
Especial (resgate do papel).
Extraordinal'ia • . . . .
Depositos . . . . . . .
Era pois a receita ordinaria. de.

12.820; 969'061
4.129:897$751
486:939~
4.008:i03~
4.063:15 ~195
1 4:606~9

505: 505)356

25. 909:067~85

Os recursos de que dispoz o thesouro foram:
Emissão de letras do tbesoul'o.
Emissão de papel-moeda . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

;j . - 53 : 000$000
4. 294:000'7()/)

feita por anticipação de substituição das notas de 2$, da ia estampa e das de 20' e 100' da 2. a
No orçamento votado pelo parlamento para o anno financeiro,
que comprehendia so exercicios de 1846 a 1847 e 1<;47 a 1848 se
mandaram pôr em execução as seguintes disposições:
As sobras da receita arrecadada serão empregadas na amor·
tização da divida puhlica interna ou externa como convier. .
As casas de commercio, nacionaes ou estrangeiras, que tIverem mais de dous cflixeiros estr'angeiros nR côrte e um nas
outras praças e povoações, paga rão 120 ann uaes pelos que excederem,
Do valor dos diamantes que se exportarem cobrar-se-ha o
imposto de 112 % segundo o regulamento.
Durante o presente lei, o consignação á provincias designadas
no arL 49 da lei de 21 de outubro de 1 43 será de metade da
quantias estabelecidas no mesmo artigo, sendo este supprimenlo
applicado ao pagamento dos empregados no culto publico, do
quaes o governo na proxima sessão apresenlal'á um quadl'o,
bem corno orçamento da somma necessaria.
A presente lei regerá tambem no exercicio de 1847 a 1848, com
as restricções estabelecidas.

DO BRAZIL

26'1

1846

o conselheiro Manoel Alves Branco (Visconde de Caravellas),
no relataria apresentado ao corpo legislativo na segunda sessão
de te anno, refere- e ao seu anterior relatorio; accrescentando
judiciosas considerações acerca do systema de arrecadHção da
renda geral com applicação especial, cujo destino nunca lhe foi
dado, servindo só esta distribuição para confusão e maior trabalho na organização e liqu idação das respectivas contas.
Para acabar com estas illusões e anomalias, que só serviam de
estorvo, pede a revogação de taes a pplicações, o que não era uma
.novidade, quando o imposto do seIlo do papel, que tambem tinha
applicação especial, foi encorporado á renda geral na lei de 2'1 de
outubro de 1843.
.
E com effeito, si esta applicação especial nunca teve Ioga r, para
que tal confusão no orçamento, que quanto mais claro e explicito é, melhor preenche o seu fim"?
Dando noticia do apparecimento das notas falsas de 20 e 100$
da 2a estampa, no Maranhão, refere a singular circumstancia de
acharem-se nos cofres da thesou raria da provincia cerca de 80:000$
dessa moeda, sem se saber ao certo a quanto teria montado a
sua existencia, que se suppunha ser de 200:00Jt, sendo indigitado o
fiel do thesoureiro como o introductor delIas nos cofres do Estado;
pelo que foi p1'eso e entregue á autoridade competente; tambem
em Pernambuco, Bahia e na Côrte appareceram destas mesmas
notas, que se suppõe terem vindo do nor'te pelo paquete.
Faz nlgumas outras considerações sobre regulamentos e o
serviço do thesouro, thesourarias, consulados, etc., e 'insLa pela
l1ulorização para reformar estas repartições quanto aos seus
funccionarios.
Por decreto de 11 de setembro se determinou que do iode janeiro de 1847 em diante, ou antes, se f6sse passivei, fossem recebidas nas estações publicas as moedas de ouro de 22 quilates, na
razão de 4~ a oitava, e as de prata na razão que o governo determinasse.
Esta dispocsiçâo teria Ioga r nos pagamentos entre particulares.
Foi o governo autorizado a retirar da circulacão a somma de
papel-moeda que fósse necessaria para eleval-o a~ valor do artigo
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antecedente, e nelle conservaI-o, podendo para este fim fazer operações de credito.
Por decreto de 12 de outubro se deu regulamento para a arrecadação do imposto do ouro, que tinha livre curso em todo o Imperio, reduzido a moeda; em pó só o seria nas provincias que o
produz.
Por decreto de 28 de novembro, em execução da lei de 11 de se·
tembro, se estabeleceu o padrão monetario nacional em relação á
moeda eslrangeira, e se deu o valor da prata, como é prescriplo
pela mesma lei.
Por aviso de 15 de janeiro se declarou que os presidentes de
provincias são incompetentes para tomar conhecimento das
multas impostas pelos inspectores das alfandegas, nos casos do
regulamento.
Por decreto de 11 de setembro abria-se o seguinte credito para
pagamento dos exercicios liquidados de 1827 a 1845.
MINISTERIOS

EXTRAORDINARIOS

Imperio
Justiça
Marinha.
Guerra
Fazeuda .

SUPPLElIIENTARES

TOTAL

22:259'777
21:636674
6:348 019
42i:52i:'490
94:303$659

22:259'777
21 :636' 74
6:348$019
421 :52i. J90
94:303$659

566:075'619

566:075$619

Para haver a importancia deste Cl'edito, o governo foi autorizado
a emittir apolices da di vida publica, ou com ellas fazer dil'ectamente o pagamento pelo preço que' convencionasse, do que daria
conta ao corpo legislativo.
OrçODlento votado pelo parlaDlento para o exerclcfo de
18;46 n 1.847, e sanccionado pelo decreto de ~~ de seteIDbro dá .. 846-,"---,

25. 000 :000'000
24.117:603; J

Receita.
Despeza.

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça . .
Estrangeiros
Manlllía. .
Guerra.
Fazenda.

2.9-t?:790'OOO
1.574:371'53
549 :740S00Ó
3.445:396$493
I

5.803:308~49L

'9. 01:997:;.22'
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BALANÇO DE 1846 a 1847
Receila ordinaria, extraordinaria e especial.
Despeza . . . . . . . . . . • .
Saldo . . . . . . . . . . . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

27.627:706"992
25.221:755 454
2.405: 951S538

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio. •
Justiça. .
Eslrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Fazenda. .

3.461 :095 63
1.567: 182· 909
447:253 427
3.969:450 502
6.120:440 O O
9.656:33? 900

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação . .
»
de exportação . .
Despacho maritimo. . .
Interior. . . . . • .
Especial (resgate do papel).
Extl'aordina rios . . . .
Depositos . . • • . .

13. 33!: 139.' 127
3.900: 103='107
~8:263 079
4.434: 10-l$33
4.309 :il4t ~89
322:2748270
863:481$584

Foi, pois, a receita ordinaria de 26.441:951 438 comprehendendo
a receita do municipio, na importancia de 804:220 813, que não tem
razão de ser desligada da renda geral, visto não ter applícação
especial.
Os recursos de que se servia o thesouro foram:
Letl1as do thesouro
Emissão de notas,

•
.

.
.

.
"

.
.

.
.

•
.

.
,

,
.

.
,

•
•

1. 2~9: 000 '000

i7:0ll0;S00Ó

184?'

o Visconde de Albuquerque, no relataria apresentado ao
corpo legislativo, occupando-se do serviço da divida do paiz, acreditava que era tempo de cuidar na amortização da externa, que
continuava 8em alteração desde 1830; tendo os seus titulas de ser
pagos ao par em 1853, tornava-se necessario o cumprimento desse
dever) quando se approximava o vencimento do primeir0 emprestimo. Os juros deste emprestimo tinham sido pagos com
toda a pontualidade, e a agencia encarregada desse serviço,
representada pelos negociantes Goldsmith, Tompson e King,
tinha perfeitamente desempenhado o contracto que fez oom
o governo, o qual, tendo terminado os cinco anuas de sua existencia, io. continuando, e era provavel que fosse renovado com
alguma modificação favoravel.
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A divida interna foi augmentada com a emissão de Hl6:400$OOO
em apolices de 6 % para pagamento da divida de exercicios findos.
Lisongêa-se pela affluencia com que teem corrido para o thesouro capitaes a juros, cujas letras são na praçA preferidas ás das
melhores firmas: nada disto era para admirar, quando não existiam estabelecimentos de credito onde fossem depositadas as
sobras do commercio.
A moeda circulante em notas não parecia superabundar, á vi ta
da subida do cambio; e a baixa da moeda metallica indicava que
não era superior ás .necessidades da circulação,
Tratando do thesouro e thesourarias, faz largas considerações
acerca do seu serviço, julgemdo necessario o augmento de empregados e de vencimentos, alguns dos quaes, 48 e 58 classe nas
thesourarias, eram tão mesquinhos que, apezar da mania de empregos publicas, não havia concurrentes para eIles.
Referindo-se á execução do decretos e regulamentos ultima·
mente expedidos, faz largas e abundantes considerações sobre a
conveniencia ou inconveniencia de algumas de suas disposições,
dando sua opinião sobre ellas ; concluindo com a demon tração de
que o rendimento das alfandegas e consulados, principal fonte da
receita do Estado, e bem assim a de mesas de rendas e recebedorias,
tinham sempre augmentado de anno para anno, sem duvida pelo
desenvolvimento do paiZ, e particularmente pelas medidas adoptadas na arrecadação das rendas publicas.
Era de opinião, e não foi o primeiro que a manifestou, que se
devia pôr o anno financeiro de accordo com o anno civil, visto
ter cessado a principal causa (a falta de promptas communicações),
que levou a adoptar-se o exercicio financeiro de julho o junho.
Por decreto de 20 de setembro foi o governo autorizado a
mandar cunhar moedas de ouro de 22 quilates dos valol'es de
20 e 10$; e moedos de prata de onze dinheiros, dos valores de 2"
1$ e 500 réis.
Por decreto de 16 de janeiro se alterou o art. 10 do regulamento
de 12 de agosto de 1844 sobre a tarifa das alfandegas, mondando-se
subsistir o alvará de 26 de maio de 1812 quanto aos generos despachados para reexportação; e pelo de 22 de janeiro se alterouO
regulamento de 1 de dezembro de 1845 sobre os cofres de depositos publicas.
Por decreto de 1 de outubro se estabeleceram direitos differenciaes em conformidade do art. 7° do decreto de 20 de julho de 1844
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acerca do imposto de ancoragem, sendo augmentado com mais
um terço quanto ás embarcações estrangeiras, e bem assim
quanto ás mercadorias estrangeiras despachadas para consumo;
salvo os navios daquellas nações que, por Djustes ou convenções,
se compromettessem a receber e tratar os navios brazileiros em
seus portos como si fo sem de sua nacionalidade, a respeito de
quaesquer direitos e despezas dos portos.
Por aviso de 15 de fevereiro se determinou que devia cessar a
exigencia da caução, de que trata o art. 70 do regulamento de 12 de
DgO lo de 184'., vi to que, pela lei de 18 de setembro de 1845, estava approvada a reducção de que trata o mesmo artigo.
Os diamantes reexportados para f6ra do Imperio não estavam
sujeitos sinão ao imposto de 112 % estabelecido pela lei de 2 de
setembro de 1846.
Pela circular de 3 de dezembro declarou-se quaes os direitos
novos e velhos que pertenciam á renda geral ou á provincial.
Por decreto de 2 de outubro foi aberto o seguinte credito para
pagamento dos exercicios liquidados de 1827 a 1847.

MIl<ISTIlRIOS

EXTRAORUINARlO

TOTAL

Imperio.
Justiça.
Marinha
Guerra.
Fazenda.

Para haver os fundos nccessarios foi o governo autorizado a
fazer a emissão de apolices.
A cotação dos titulas da divida externa era de 87 a 81) 1/2 e a
dos titulas da interna d 73 a 79; o cambio era 251/2 a 28 1/4.
O thesouro remeltep para Londres E 541.126 ou, ao cambio
27~, 4.692:517$976.

O~~amento votado pelo porlolDento para o exercicio de
de ~~4~1848 e sonccionodo pelo decreto de ~ de set.eIllbro
Receita.
Despeza.

25.000:000$000
24.117:603 00
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Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça . .
Estrangeiros.
Marinha.
Guerra . .
Fazenda. .

2.942:790:-000
1.574:371 588
549:740::; O
3.415:39 193
5.803 :308,',191
9.801:997$228

BALANÇO DE 1847 A 1848
Receita ordinal'ia, extraordinaria e especial.
Despeza. • • • . • . • • . . . .
Deficit. • . . . . • . . . . . •

.
.
.

.
.
.

•
•
•

2 L 732:369M33
25 .372 :93'~ 152
610: 5GS;i5\U

Despeza realizada pelos ministerios do
3.49 :818 05\)
1.575:832: 745
450:245 036
3.793:997$L34
6.D19:239'L85
iO.039:805$993

lmperio. .
JlIsti a. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. .

A receita tem a seguinte procedencia:
i1.5L5:0H~

Direitos de importa ão. .
'11
de exportação. .
Despacho maritimo. . .
Interior. . . . . . .
Especial (res 17 ate de papel).
Ex traord inaria. . . . .
Depo Hos. . . . . . .
Era, pois, a recei ta ordinaria de. . . . .
contemplada a recei ta especial.

4.iI : 05'm
509 :752.'901
3.991:70 933
3.820:3U~71

i66:0 "107
607:650'124
23.958: 633~402

Os recursos de que se servia o thesouro foram:
Emissão de letras do thesouro.
Salclo dos creditos. . . . .
Saldo em 30 de junho de i847. .

.
.
.

•
.
.

.
.
.

.
.
.

•
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
•

.
.
•

.
.
.

U52:000~000

35: 150, 000
4.409 :590$05U

NãoJendo passado a lei do orçamento para o exercício de 1848
D.

1849, foi pela Resolução de 24 de setembro do mesmo anno,

prorogada para este exercicio a lei que regia o anno de 1847
a 184S, vigorando a~ suas disposições na parte que não era revoo
gada ou por disposição da lei, ou por circumstancias extraordinarias que impossibilitassem a sua execução.
1848

O Conselheiro Antonio Panlino Limpo de Abreu (depois Visconde de Abaeté), na interinidade dá pasta da Fazenda, apresentando o seu relataria ao corpo legislativo na sessão deste anno}
faz considerações ácerca do pequeno augmento, sinão paralysação das rendas publicas, especialmente nos principaes ramos
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da receita, a importação e exportação, o que attribue com todo
o fundamento á crise commercial da Inglaterra, e não menos
á influencia que haviam de exercer por algum tempo os acontecImentos politicas da França, cujas consequencias se fizeram sentir
em outras nações, não só pelo que diz respeito á politica como
ao commercio.
Continuando na mesma importancia a divida externa, era elle
de parecer que se devia tratar da amortização determinada do
empreslimo de 1824, no seguinte anno, ficando reduzida a
E 1.000.000: isto minoraria os encargos do thesouro, que forçosamente tinha de pagar em 1 54 todo elle ao par, quando então
o podia fazer a 75, termo médio da venda destes titulas.
A divida interna teve o augmento de 14: 200$ pela emissão de
apolices de 6 % para pagamento de reclamação, e 318:000$ em
apoUces de 5 % para pagamento de dividas anteriores a 1827.
O emprestimo de 1827 para o resgate do cobre falso na Bahia
ficou extincto neste anno. As notas em circulação, comquanto
representassem o valor de 4 .157:72l , tinham de diminuir, logo
que se recolhessem os saldos das notas substituidas.
Fazendo considerações ácerca do thesouro e das thesourarias,
e do serviço das alfandegas, consulados, mesas de rendas e recebedorias, abundava nas idéas dos relatarias anteriores e terminava
demonstrando a necessidade de contar-se o anno financeiro pelo
anno civil:
O decreto de 5 de fevereiro derogou os arts. 15 e 18 do de 12
de agosto de 1844, restabelecendo, quanto ás mercadorias sujeitas
li arrematação para consumo, as disposições dos arts. 275 e 279
do regulamento de 22 de junho de 1836; ficando entendido que os
direitos, quer fixos quer ad valorem da tarifa, eram devidos
integralmente até onde chegasse o producto da mesma arrematação, não se admittindo reducção alguma por causa de avaria ou
deterioração sinão antes ela entrada da mercadoria na alfandega.
Pelo decreto de 10 de outubro prorogou-se para 1 de janeJro de
1850 o prazo marcado para a cobrança dos direitos differenciaes
em virtude dos decretos de '1 de outubro de 1848, e pelo de 25 do
mesmo mez se determinou que as moedas de prata de 600, 300,
150 e 75 réis, de cunho nacional, correriam pelo valor de 640, 320,
160 e 8 reis.
Por decreto de 18 de novembro determinou-se que se adaptassem aos regulamentos de 9 de maio de 1842 e 27 de junho de 1845,
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que ficavam considerados como encorporados no de 0 de maio
para arrecadação dos bens dos defuntos e ausentes, as disposições da provisão do tl'ibunal do thesouro de 12 de setembro
de 1844.
Os curadol'es das heranças além do porcentagem perceberiam
mais 2 % do valor dos bens que não fossem arrematados e ficassem sob sua guarda; l % do valor dos objectos em ouro, prata e
pedras preciosas, que fossem arrecadados e remettidos aos cofl'es
publicas; e 5 % do rendimento liquido dos bens de raiz que
ficassem sob sua guarda, comtanto que esta porcentagem não
excedesse de 400$ annllaes.
Por decreto de 14 de outubro abriu-se o seguinte credito
para pagamento de exercicios findos:

Mli'/ISTERIOS

Imperio.
Justiça.
Marinha
Guerra.
Fazenda

EXTRAORDlNARIO

.

TOTAL

107:20~86

10:655· 224
15:332:'969
225:175 16
304:710S399

'lO7: 202$3Sô
10 :65-~224
15:332;$969
225: 175;' 16
304:717$399

663: 083$794

663: 083~794

Para fazer face á despeza deste credito foi o governo aul,orizado
a haver a somma necessaria pelos meios concedidos no arUOda
lei de 2 de setembro de 'l846, ficando extensivos a este credito os
arts. 30, 40, 50 e 60 do decr'eto de 11 de setembro de 1846, e revogadas as disposições em contrario.
BA.LANÇO DE 1848 a 1849
Receita ordinaria e extraordinaria. '.
Despeza. . . . . . . . . . .

.
.

.
.

26.163 :028$44!
28.289: 126~2l0

.
.

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça • .
Estrangeiros.
Marinha.
Guerra .
Fazenda .

3.617
1. 720
513
3.909
7.852
10.676

373 283
082.'S3'l3
585$165
50 1$381
02-*S677
552$391
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\. receita tem a seguin te procedencia :
Direitos de importação.
»
de exportação.
Despacho maritimo
InLerior . . • . . .
Extraol'dinaria. . • .
Depositos. • . • . .

15.455: Oi4$299
3.834:369$966
573:974$916
5.i75:7t5~19

i65:20.1· 712

958:749~129

Era, pois, a receita ordinaria de 25.039:074$600, sem duvida
comprehendendo a receita com applícação especial, que já não
era neste exercicio especificada.
Os recursos de que se servia o Thesouro, além da receita arrecadada, foram:
Letras do Thesouro (dinheiro de empre-timo).
aldos existentes em 3l de março. . . . .
e os creditos votados, na importancia de. •
teuuo havido um moviment de fundos de. .

i. 207: 000$000
2.799:392."309
3.5i! : 169~000
16.46.1: 947$563

No orçamento votado pelo parlamento para o anno financeiro
de 1849 a 1850 se mandaram pôr em execução as seguintes disposições:
O imposto de 5 0/0, que pagava o ouro em pó, fica abolido, podendo correr livremente como mercadoria em todas as provincias
do Imperio, menos o extrahido pelas companhias de mineração.
Por cada titulo de data mineral que se conceder, ou ratificação
que se fizer das já concedidas, se paga rá 2$000.
O preço minimo de cada braça quadrada de terreno diamantino ficou reduzido a .cinco ré~s annuaes de arrendamento, que
poderá seI' feito por qualquer prazo infel'ior a quatro annos.
Adivida activa proveniente de alcance de thesoureiros, collectores e outros empregados ou pess03s a cujo cargo estejam
dinheil'os publicos, fica sujeita ao juro annual de 9 % em todo o
tempo da indevida detenção, não se concedendo moratoria, nem
terão direito a porcentagem ou commissão.
Ogoverno é autorizado a dar em arrematação algum ou alguns
ramos da renda publica, com tanto que o não faça com menos de
10 % sobre o maior rendimento e que não exceda a tres annos o
tempo.
As rendas com applícação especial são encorporadas á renda
geral, ficando abolida a distincção estabelecida na lei de 11 de outubl'o de 1837.
Nove decimos dos juros não reclamados das apoUces serão
semestralmente empregados na compra de apoUces da divida
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publica, e bem assim o total dos juros, que ellas vencerem; si o
decimo restante não fÔl' sufficiente para o. indemnisação dos juros
reclamados, o tl1esouro supprirá, sendo depois indemnisado com
os juros das mesmas apolices.
O govel'l1o não poderá appUcar as consignações de umas 11 outl'as verbas da presente lei, e nem a serviço não designado nella;
si houver urgente necessidade, ou deficiencia de quantia para
acudir D. necessidade imperiosa, não estando reunido o corpo
legislativo, serão deliberadas em conselho de ministros e autorizadas por decreto, que será logo levado ao conhecimento do
corpo legislativo quando se reunir, comprovadas as razões que
determinaram a abertura do credito, para ser definitivamente
approvado.
1849

O conselheiro Joaquim José Rodl'igues Torres (depois Visconde
de rtabora.hy), no seu relatorio apresentado ao corpo legislativo na
sua ia sessão da 8a legislatura, justificando os motivos pelos
quaes orçava a receita do exercicio de 1850 a 1851 em 27.300:000~
faz considerações ácerca do estado financeiro do paiz, e, com·
parando os diversos orçamentos, termina dizendo que as suas condições não erélm desanimadoras. « Procuremos, diz eUe, pôr termo
ás commoções intestinas, que tão grandes males nos teem feito, que
tanto teem enfraquecido as forças productivas da nação, e caminhará elIa a passos rapidos para a prosperidade que lhe asseguram
os seus immensos recursos.» No emtanto acredito. na decadencia
da industrio. agricola, que preciso. dos favores da lei para a sua
animação, e por isso não vacilla em aconselhar a suppressão dos
direitos de exportação, que, apezar de constituirem verba importante de receita, todavia não acredito. que a suo. suppressão compromeLta o estado do thesouro, tendo confiança em que, animada
a exportação, avultará a importação.
Tratando do meio circulante, entende que é dever do governo
de uma nação olhar para os interesses da sociedade, empregando todos os meios a seu alcance para dar-lhe estabilidade
e era isto tanto mais urgente, quando o corpo legislativo,
promulgando a lei de 11 de setembro de 1846, contrahiu o com·
promisso, para com o paiz, desse imperioso dever; lei esta que
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applaude, como um dos mais judiciosos actos da legislatura brazileira.
Para que ella podesse produzir o seu effeito, era de todo indispensavel manter a relação entre a som mo do papel circulante e a
massa das transacções em que este tinha de representar como
agente, e obstar que a falsificação lhe fizesse perder a qualidade
deagenLe de circulação, reconhecida e aceita por todos. A primeira
condição era racU de preencher, sendo prosperas as condições do
paiz, a segunda, porém, não encontrava nas disposições legislativaso meio sufficiellte para reprimir a audacia elos falsificadores.
Destas considerações resultava que, para chegar ao fim
previ to, mantida a paz, todos deviam tratar do bem-estar
da nação, melhorada a tiscalisação na arrecadação das rendas
publicas, e estabelecida a economia compativel com as mais
urgentes necessidades do serviço publico, e se poderia começar
desde logo o resgate elo papel-moeda, dando ao mesmo tempo
estabilidade ao que ficasse na circulação.
Para isto acreditava, que se deviam fazer operações de credito
resgatando-se em breve prazo os bilhetes ele 1$ e 2$, que seriam
substituidos por cunhas de prata de ielentico valor, praticando-se do mesmo modo com outros bilhetes.
Para isto se devia estabelecer em lei a retirada annual de 500 a
1000 contos de rei, sendo esta medida acompanhada da provincialisação das notas, con ervando-se as de alto valor para a
circulação geral, afim de facilitar as transacções de umas para
outras provincias, e estabelecendo-se penas severas contra os
falsificadores.
Apologista dos bancos, desejaria vêl-os installados em todas
as provincias para reunirem os capitaes dormentes e inactivos,
concorrendo assim para fecundar a industria e enriquecer o palz,
porém simplesmente como bancos de depositas e àescontos; não
concebe a sua utilidade como bancos de emissão, e nem combina a
sua existencia com a necessidade da diminuição da massa do
papel circulante. Não concorda com a opinião' daquelles que
acredilavam na vantagem de um banco de emissão como auxiliar
do governo e encarregado do resgate do papel-moeda; porque,além
denão se poder conseguir isto sem grandes onus para o thesouro,
continuaria a circulação de notas, que se procura evitar. Este
estabelecimento será conveniente quando se tiver conseguido pelo
IDeiI) exposto a reducção do agente de cil;culação ao ponto que não
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possa exceder as necessidades das trausacções, nem mesmo em
épocas das crises commel'ciaes.
Por decreto de 10 de janeiro se estabeleceram f.\S regras e con.
dições para a incorporação das sociedades anonymas, não podendo
nenhuma funccionar sem prévia autorização do governo e subo
sequente fiscalisação, quando assim este entendesse.
Por decreto de 28 de julho se marcaram o peso, toque e valores
das moedas de ouro e prata, a sabeI':
moeda de ouro de 5 oitavas e 22 quilates. . . . . .. . . . . . . . . 20$000
»)
»)
»)
de 2 1/2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10$000
»)
» prata de7 oitavas e 8 grãos de 1'1 ditos.......
2$00)
»
»)
») de3 oitavas e40grãos
»)
'1$000
»)
1)
») de 1 oitava e 56 grãos»)
500
Por decreto de 28 de agosto se mandou observar nas alfandegas
o regulamento para o despacho livre e para o prohibido, e o
abatimento das taras e quebras.
Por decretos de 27 de janeiro, 17 de fevereiro, 31 de maio, 28
de julho, 28 de agosto, 24 de novembro e 12 de dezembro de 1849
se abriram os seguintes creditos:
MINISTERIOS

lmperio
Justiça.
Es trangeiros
Marinha
Guerra.
Fazenda

EXTRAORDINARIOS

SUPPLE~IENTARES

68: 522S o
. ...................
....................
.................
100:0 030
....................

95:601 790
28:2 O ')00
28:0 '000
373:673'OÓÕ
1.044: 11~511
183:015$31l0

168: 522:'000

1.152:669$741

TOTAL

164: l23S790
28:200'000
28:00 000
313:673~OO

i.i 44: 179 -71

183:015>18)
1. 921: 191$741

O governo foi autorizado a fazer operações de credito para
haver a somma necessaria para a realização destas despezas.
A divida externa continuava sem alteração, não se tendo feito a
devida amortização, sendo, porém, pagos com a pontualidade
ajustada os juros; o thesouro remetteu nos dous ultimas exercicios a somma de f, 1.014.779, que, ao cambio de 25 a 28, pro'
duziram 9.132:305$154 da nossa moeda.
A cotação dos titulos da divida 8xterna tinha regulado entre
84 a 86, e a dos titulos da divida interna entre 86 a 90; o cambio
flucLuou entre 26 3/4 e 31.
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Orçamento votado pelo parlaIDento para o exercicio de
1849 .18~O e sOllccionado pelo decl'eto de 28 de outubl'o de 1848

25.717: 222:'220
26.802:177$039

Receita.
De peza

Dislribuidn n despezn pelos ministerios do
Imperio.
Jusli a.

3.323: 051.'000
2.220:273S781
4 2: 000.'000
3.441: 523.' 73
7.428: 557-'6 lO
0.983:870:'775

.
.

l~slran!teiros

Marinha.
Gllerl'a. .
Fazenda. .

BALANÇO DE 1849 - 18~O
Receita ordinaria e exLraordinaria.
Despeza.

28.200: 149'3576
28.949:589'472

Deficit. . :

749:439S896

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio. .
Ju-tiça. .
Estran"'eiros
Mal·inlia.
Guerra. .
Faz~nda. .

4.427:124" 37
1.833:777~34
3 7:9tO~-l62

4.239:191.'070
7.3l7: 79"~47
10.7·13:75'922

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos ele importação .
»
ele exporta ão
Despacho maritimo .
Interior. . . .
Extrarrdinaria. .
Depositos .

17.429:4368256
3.815:'9·11 825
557:035 00
4.894:02·18424
281:398:'-25
1.222:313$146

Era, pois, a receita ordinaria de.

26.626:437"li05

Os recursos de que dispoz o Thesouro, além da receita arrecadada, [fOl'am :
~etras el ~ thesolU'O (em pres ti mo) . . . . . . . . . .
Oos credltos "otados e ahertos pelo gO"erno, na importancia de.
mOl'lménto ele fundos foi de .
.
H. F. 18

7.9·15: 000.'00
3.465 :76 '000
13.295:276$120

274

HISTORIA FINANCEIRA

Quadro demonstrativo da receita e despeza e do valor
official da iInportação e exportação, no quinquennio de
IS4~

a

IS~O.

ANNO

REOEITA

1815-1846
1846-1847
1847-1848
1848-1849
1849-1850
Média

DESPEZA

26.199: 179"386
27.627:706'992
24.732:369$633
26.163: 028$441
28.200: 149:)576
26.584:486$805

24.463: 591h678
25.221 :755;>454
25.372:938$152
28.289: 126$210
28.949:589'472
26.459: 401$193

DIPOR1'AQÃO

52.193:000~000

55.740:000'000
47.349:000;;000
51.569:000"000
59.165: OOO~OOO
53.201:000,,000

EXPORTAÇÃO

53 .630 :000$000
52 .449: 000 '000
57 .925 :000, '000
56.289: 000'000
55 .032: OOO~OOO
55 .065: 000$000

Este movimento ~ommercial foi feito por 10.583 navios de
longo curso com a tonelagem de 2.832,665 por 24,273 navios de
cabotagem com a tonelagem de 1.922.357.
A importancia total do quinquennio foi:
Para a receita, de .
e para a despeza • de
Saldo . • . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

132.922: 4345028
13.2.297: 005$966
620 :42S~06e

dando a média annual para a
receita.
despeza

.
.

. .
. .

26.õ84:486' I
26:459:'101,291

.
.

A porcentagem do augmento neste quinquennio, em relação ao
precedente, foi:
Para a receita de 40,99 e para a despeza de 1,02: differença
para a
Primeira.
Segunda .

.
.

..
..

38.644:687 011
1.346:672$291

Antes de tudo, é notavel a approximação que vai tornando a
distribuição da despeza com os recursos da receita, condição ih·
dispensavel de uma boa administração. Pelo confronto dn
receita e despeza neste quinquennio se vê que foi aquella de
132.922:434$028 e esta de 132.297:005$966, dando um saldo a favor
da renda de 625:428 062; a receita extraordinaria figura ne te
periodo com n importancia de 5.287:269$302; comparada a receita
ordinaria de 127.635:164 726, comprehendendo a renda com appli'
cação especial, hoje englobada na receita geral, com a do quino
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quennio anterior, se nota um excesso de receita de 44.887:554$229,
que dá a média annual do aug;mento de 8.977:510 945.
Neste quioquennio encerraram-se dou exer'cicios com saldo, e
tl'es com deficit; os recursos que teve o thesouro para os satisfazer foram oito creditas votado pelo parlamento, na importancia
de 3.99J:083 932, e doze abertos .pelo governo, na importancia
de 1.844:226.'960 ; sendo emittidas apoliGes de 6 °/~ no valor
de 7.84'l:400$, e papel~moeda 110 de 1.185:885.080.
Nesta data era a divida do Estado a seguinte:
DIVIDA EXTERNA AO CAMBIO DE
Capit~l

Empreslimo de 1824 .
Convenção de 1 25. .
Empl'2Stimo de 1828' .
Empl'estimo de 1838 .
Convenção de 1812.

re'\!

3.00 .000
1.40 .00)
" 4')0.00)
"» 312.512
»
622.702

~

27 Vt

'ominal circulante

Em réis.

3.393.500
951.25)
03 .20lJ
411.20')

29.615:07 ~50J
.615:66.> 250
5.569:571. .tOO
3. 588: 542?40.>

~

»

"

"»

73~.600

6.393:400~20:J

DIVIDA INTERNA FUNDADA
Apoliees de 6 %'
"
de 5 ~o.
»
de 4 roo
Amorlização devida

oEstado pagou de juros

pela sua divida fundada
no corrente exercicio .
.
6.784:088 900
Sendo jmo da di vida externa
2.757:620 900
»)
»)
da divida interna.
4.026:468 000
DIVIDA INSCRIPTA
DiI'ida aeLiva
» passi v~:
»
f!ucLuante, letras do lhesouro.
Moeda~pal)el em cil'cu:ação. • . •

: : .: : : : :

6.682:46 960
5.512:816 71
7.945 :000"00
47.003:522'000

A vel'ba annual do pagamento a pensionistas, reformados e
aposentados era, nesta data;
PensiOnistas
Refol'mad
. . . . . • . .
A
os na mal'inha e guerra
posentados. • • , , , .':

:
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A despeza com o serviço de encanamento pnrn
o abastecimento d'agua na Côrte foi de.
e o de colonisação de .

2.178: 511.;527
475 : 550~4j3

No exercicio de 1841 a 1842 votou o parlamento D primeira subo
venção á companhia de paquetes a vapor para o Norte e Sul, e
dessa da ta atê o exercicio de que se tra ta tinha-se
despendido.
3.923:601$022
Não foi sem doloroso sacrifJcio de despezas improtluctivas que
o paiz atravessou o p'eriodo de sua existencia politicn de de a ua
emancipação em 1822. Por uma mal entendida represalin decre.
tou-se o confisco e sequestro da propriedade pOl'lugueza; e
posteriormente celebrou-se o tratado com a Inglaterrn pal'a o
repressão do contrabando dos africanos. As reclamações pro·
venientes desses actos custaram ao pniz 10.565:445.230.
Depois vieram as dissen ões politicas, que deram em resullado
as rebelliões de Panellas em Pernambuco, AlagóDs, e Ballia,
Pará, Maranhão e Piauhy, que com as de 1842 e 1848 em
S. Paulo, Minas, e Pemambuco, e com a do Rio Gt'ande do Sul,
levaram o paiz ao' avultado sacI'ificio de 35.561:950 221; aconte·
cimentos estes que, além do dispeodio inutil, causnt'Dm o sacri·
fício de vidas, e do bem-estar, socego e tranquillidade dos povos,
com o manifesto ditrimenlo do progresso e adiantamento da nação,
paralysando a industria e estancando a fonte das rendas publicas.
No orçamento votado pelo pDrlameoto para o anno financeiro
de 1850 a 1859 se mandaram pór em execução as seguintes di po,
sições:
Estabelecer onde conviessem presidios e colonias militares,
dando-se-Ihes a devida organização.
Fica o governo autorizado, quandojulgasse conveniente,a u·
jeitar ao pagamento de direitos de consumo dos couros, charques
e mais productos do gado vaccum importados, pelo interior do
pl'ovincia do Rio Grande do Sul, de qualquer ponto do Estado
Oriental ou de outros Estados limitrophes ; bem assim a impôr
direitos de tl'ansito sobre os mesmos generos destinados ao
estrangeiro, revogado o art. 25 da lei de 18 de setembl'o de 1845;
e o mesmo quanto á provincia do Pará.
O s'eUo proporcional das letras de cambio, escriptas á ordem,
notas promissorias, creditas, escripturas ou escriptos de venda,
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hypolhecas, doações, depositos extra-judiciaes e de qualquer titulo
de transferencia de propriedade ou usufructo, quinhões hereditarios e legados e quiLações judiciaes será regulado da seguinte
maneira:
De 100ii' até 400 , se pa"'a·rão 200 réis.
De mais de 400· a 1.000 , 500 réis.
De cada conto de réis, mais 500 réis.

18õO

Na segundo se são da mesma legislatura, o .conselheiro
Joaquim José Rodrigues Torres (depois Visconde de Itaborahy),
reportando-se ao seu anterior relatario, confirma os motivos
que teve para orçar a receita no orçamento de 1850 a 1851
em 27.300:000 , a qual foi conservada no de 1851 a 1852, e
diz que os seus calculos teriam sido ainda excedidos, si infelizmente a epidemia de febre amar'ella, que assolou a capital e
algumas dos provinci3s do Imperio, não tivesse vindo em grande
porte paralysal' todas as transacções, intorpecendo assim a prosperidade do paiz.
Insta pelos meio para sali fazer as obl'Ígações impostas nos
contractos dos emprestimos externos, quanto ás suas amorti-

zaçõe .
Por lei de 31 de maio se autorizou o governo a substituir algumas ou todas as classes de valores do papel em circulação
por notas de gyro limitado, as quae teriam curso forçado s6mente
dentro dos distl'ictos que Ih s fossem marcados pelo governo. As
notas de um districto não seriam recebidas nas estações publicas
~OO~.

.

Os prazos para effectuar-se esta substituição seriam marcados
pelo governo, que tambem exec~taria as di posições da lei de 6de
outubro de 1835, não sendo por pretexto algum augmentada a
80mma do papel circulante no Imperio.
Foi promulgado com a data de 25 de junho, o codigo do
commercio do Imperio do Brazil (1850).
Por decreto de 4 de julho se autorizou o governo a reformar o
Thesouro e thesourarias das provincias..
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Por lei de {) de setembro foi elevada a comarca do Alto Ama.
zonas, na provincia do Pará, á categoria de provincia com a
denominação de provincia do Amazonas) tendo por limites os da
antiga comarca do Rio Negt'o, sendo n sua representação geral
de um senador e dous deputados, e a provincial de 20 membros.
O governo foi autol'izado a crear as estações, fiscaes pal'u a arre.
cadação e administração das rendas.
Por decreto de 6 de setembro se autorizou o governo u fazer
as operações de credito, que jl1lgasse necessarias, pora satisfazer
do modo menos oneroso os encargos provenientes dos empresLi.
mos externos de 1823 e 1824, realizados em 1824 e 1825 em Londres.
Si estas quontias não fossem sufficientes, e houvesse urgente
necessidade de pagamento, o governo ficava autorizado, na ausencia do parlt\mento, a abrir creditas supplementares. As consi·
gnações de urnas verbas não poderiam ser applicadas a oulras.
Tambem foi autorizado o governo a abrir creditas extraordinarios
para occorrer a serviços urgentes, não comprehendidos na lei do
orçamento, por não poderem ser previstos.
Estes creditas seriam apresentados em proposta justificada ao
corpo legislativo pelo respectivo ministro para serem discuti·
dos e approvados.
A faculdade de abrir creditas supplemental'es por decreto
s6 teria lagar a respeito de serviços votados na lei do orça·
menta.
Nenhum serviço seria ordenado pelo governo, nem pago pelo
thesouro, sem que na lei fosse autorizado, e se achassem consigna·
dos os fundos correspondentes.
Por decreto de 24 de março se alterou o § 14 do art. 115 do
regulamento de 26 de j unho de 1836, quanto ao systema de escripturação oas alfandegas do Imperio.
.
Por decreto de 4 de julho permittiu-se o despacho das mero
cadorias estrangeiras com carta de guia de urnas para outras
provincias, s6mente ás alfan€legas do Rio de Janeiro, Bahia, Per·
nambuco, Pará, Rio Grande do Sul e Maranhão; ficando sujeitas a pagar direitos de consumo as mercadorias estrangeiras de
procedencia de qualquer das ou tras provincias.
Por decreto de 10 de julho se autorizou a venda de papel sellado, em substituição das verbas escriptas do sello fixo, noS papeis ou docu?1entos, e se deu um regulamento sobre a arrecadação do 'imposto proporcional.
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Por decrBto de 30 de julho se alterou o systema de despachos
por factura, dando-se o competente regulament.o.
Pelo de 16 de outubro se mandou executar o reguramento
sobre os manifestos das embarcações de cabotagem.
Por circular de 3 de janeiro se declarou que as letras passadas,
negociadas ou aceitas pelas repartições publicas das rendas
pl'ovinciaes estavam sujeitas ao sell0.
O aviso de 13 de maio determinou que a siza de arrematação
de bens nacionaes fosse paga nas mesas de rendas.
A circular de 25 de novembro declarou que se devia entender
por moeda nacional, não só a de cunho do Imperio, como a de
ouro e prata que era anteriormente privativa do Brnzil, e bem
as im as peças de ouro de 4 oitavas as do valor de 6 00, communs
ao 8l'azil e a PortugaL as quaes continuariam a ser recebidas nas
estações publicas pelo padrão da lei de 11 de set~mbro de 1846, e
pelos valores éstabelecidos no decreto de 28 de novembro do
mesmo anno.
Por aviso de 28 de novembro se declarou que as letras de
cambio sacadas fóra do Imperio não estavam sujeitas ao seIlo.
E pela de 29 se mandou que fossem arrecadados pela Recebedoria os emolumentos que dontes pertenciam á Secretaria de Fa-"
zenda e cartorio, e das certidões passadas por qualquer estação do Thesouro.
Por decretos de 30 de maio, 9, 14, 16 e 24 de setembro, 20 de
outubro e novembro, e 3 de dezembro se abriram os seguintes
creditas:

MIl>ISTERIOS

EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTARES

TOTAL

lmperio. •
Justiça. "
Estrangeiros
~Iarinha.

Guerra
Fazenda:

.
:
2.047:912$941

Nestes creditos figuram a quantia de 477:036.186 para pagamento dos exercicios liquidados de 1826 a 1848, e a de 1. 797: 203 442
do exercicio de 1848 a 1849, para o que ficou o governo auto-
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rIzado a fazer operações ele crédito para haver a somma necessaria.
Para o serviço da divida externa o governo sacou para Londres E 641)6 Oao cambio de 27 }~ a 2 , que deu em réis 5,4 3:827 5'6;
com este dinheiro fez-se a amortização de E 172,700 nos emprestimos.
A cotação destes titulos foi de 8i e a dos titulos internos entre
86 a 90; o cambio foi de 27 }~ a 30 ~.
Orçamen1:o votado pelo parlamento para o exerclclo de
1.8~O a
J.8~1. e 8ancclonado pelo decreto de lU dejunho
de J.8~O
Receita.
Despeza.

.
.

27 .20a :O~O '000
26.275:681$70

.
.

Distribuida a despeza pelos minlsterios do
Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra • .
Fazenda. .

3.208: 024"336
2.016:535$523
465:460"0'0
3. 151:82ib230
7.483:032'286
9.870: 80i. 333

BALANÇO DE 1850 a 1851
32.696:90 1.'933
33.224:5 7.~
521'687$014

Receita ordinaria e extraordinaria.
Despeza. . . . . . .
Deficit. . . . . . .

Despeza realizada pelos ministerio. elo
4.077:057:'918
2.012:16 .463
1.060:0,15:'720
5.165:676:'73,1
9.096:592:-143
11 .813: 037.,,0 19

Imperio. .
Justiça . •
Es'tL'angeiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. •

A receita tem n seguinte procedencia :
Direitos de importação.
»
de exportação.
Despacho marítimo .
Interior. . . . .
Exlraordinaria. . .
Depositos . . . .

Era, pois, a receita ordinaria de
Saldo do exercicio de 1849 a 1850

20. 50S :637$451
4.71 :9·WI23

523: 479$567
5.457: '1·I'~OI
325: 628048
1. 164: 13i-~290

31. 20) :902.645
2.031:635 '8"9

A lei de 6 de setembro de 1850 mandou reger no exercicio de
1851 a 1852 o orçamento votado para o exercicio de 1850 a 1851, com
as seguintes alterações, considerando-se como parte da mesma
lei as despezas não contempladas nella, porém autorizadas por
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leis anteriores e posteriores exceptuando-se os creditos abertos
para serviços limitados ao exercicio de 1850 a 1851, os quaes não
continuariam além de SElU termo. Foi autorizado o governo:
A estabelecer desde logo no Amazonas e aguas do Pará a navegação por vapor, ou por meio de companhia subvencionada, on
empregando embarcações do Estado;
A elevar desde já os direitos de navegação e alfandega sobre
as embarcações e mercF.ldorias inglezas.
Pela mesma lei foram isentas do imposto de 5 % a compra e
venda das embarcações sahidas dos estaleiros, que ainda não
tivessem feito viagem; e estabeleceram-se sobre o ouro extrahido
pela companhia de Gongo Socco os mesmos direitos que pagavam as oLttras companhias estrangeiras.
A disposição do art. 18 da lei de 15 de junho comprehendeu
tambem aR letras de terra .
As loterias concedidas nas provincias para edificação e obras
de Igrejas foram isentas do imposto de 8 % .
O imposto sobl'e os carneiros tornou-se extensivo ao gado
cabrum.
O rendimento do evento ficou pertencendo á receita provincial.
Ficou aberta a escripturação do Tl1esouro até liquidar-se e
pagar-se o passivo existente no fim de dezembro de 185L com a
imp0l'tancia dos creditos aberto para os <::erviços respectivos, e
dos creditos votados para os exercicios findos, sendo nelle comprehendidas as dividas de exel'cicio findos até o fim de junho
de 1850.
As condecorações dadas aos officiaes e praças do exercito e
armada em remuneração de serviços foram isentas de imposto e
I3molumentos.
Foram autorizadas a compra do trapiche da cidade por 500:000. ,
e as despezas necessaria com as obras do coes e outras, que se
enumeraram; foi tambem autorizado o governo n levar a effeito
o censo geral do Imperio e estnbelecer registros regulares dos
nasci~TIentos e obitos annuaes, e a elevar em circumstancias
extraordinarias a forç.a de 1a linha a 26.000 homens.
Foi revogado o § 60 do art. 11 da lei de 15 de junho, e bem
assim 08 arts. 27, 28 e 29 ela lei de 20 de outubro de 1838, a segunda parte do § 10 do art. 90 dF.l lei de 28 de outubro d~ 1848, e
quaesq~ler outras disposiçãds em contrario.
.
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IS~1

O conselheiro Joaquim José Rodrigues Torres (depois Visconde de IttlboroÍly), no seu relataria apresentado ao corpo legislativo, dá conta do reforma do Thesouro e thesourarias) autorizada pela lei do orçamento anterior, e insiste na alteração de algumas disposições da lei çle ~9 de novembro de 1841 sobre o juizo
dos feiCos da fazendo, acreditando que seria de conveniencia
.investir da jurisdicção pl'ivativa dos feitos da fazenda não só
os juizes especiaes na Côrte e provincias da Bahia e Pernambuco, mas tambem os juizes de direito nas comarcas e os muni·
cipaes nos termos, evitando-se assim a mulLiplicaçuo das carLas
precatarias e executivas, na maior parte dos casos inteiramente
inuteis.
Dá conta da execução do regulamento que estabeleceu a venda
do papel sellado, que não tinha tido a extensão devida, pelas diffi·
culdades inberentes ao serviço.
Communica a descoberta dos terrenos diamantinos da Baga:
gem, na provincia de Minas, municipio do Patrocinio, onde, segundo a informação dada pelo juiz de direito da comarca, já
existia uma população adventicia de 12.000 almas, calculando-se
em mais de 500:000 o valor dos diamantes extrnhidos, alem do
que.não se podia calcular, por ser um negocio ordinariamente feitu
ás occuHas e cada um procurar encobrir os que achava ou
possuia.
Em virtude destas informacões, foi posto em execução o decreto
de 17 de agosto de 1846, que declarou o terreno diamantino.
Tratando da provincialisação das notas, diz que não pôde
executar essa autorização, porque essa medida não pódia deixar
de ser acompanhada do resgute gl'udllal do papel, o que nfiOfoi
passivei fazer, l~or lhe terem faltado as sobras da receita, com que
contava, e não julgava conveniente fazer operações de crediLo augmentando o onllS do Thesouro.
Tambem não julgou conveniente dar execução ao art. 12 da
lei de 15 de j unho de 1850.
Communicando a compra do traplche da cidade, autorizada
pelo art" 17 da lei de 6 de setembro paro augmento do edificio da
Alfandega da Côrte, dá conta da newssidade de outras obras,

no
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algumas das quaes já em execução e outras em projecto, cujos
planos e orçamentos apresentou, pedindo os meios para leval·as
a effeito.
No art. 40 da lei de 17 de setembro declarou-se que os depositos
não deviam ser considerados, nem como receita ordinaria. nem
como extraordillaria, mas como tendo a sua verba e appllcação
especiaes.
Por decretos de 8 de janeiro, 14, 15 e 26 de fevereiro, 8, 12 e
19 de 8brll, 16 e 26 de setembro, 14 e 25 de novembro, 5, 10 e 15
de dezembro se abriram os seguintes creditos:

MlNlSTERlOS

Imperio.

.

Justiça . .
Estrangeiros
Marinha.
Guerra . .
Fazenda. .

EXTRAORDINARIO

251: 900. 000
293:06hOOO
400:000~OOO

SUPPLE~IENTAR

TOT/.L

.

671: 135:475

Além destes creditos, por decreto de 14 de novembro se abriu
ao ministerio de estrangeiros o de 266. OOJ pesos fortes para a
applicação marcada nos contr8ctos celebrados em 6 de seteinbro
e 1 de dezembro de 1850 entre o governo imperial e o ministro
plenipotenciario da Republica OrIenLal do Uruguay.
Tambem se comprehendeu neste credito a verba de
6.501:813:'777 para pagamento dos exercicios findos de 1849 a 1852.
Por decreto de 15 de abril se alterou a taxa dos direitos das
chitas, morimi, maclapolões importadós em retal.hos; e bem
assim pelo de 22 de outubro se regulou a cobrança das dividas
activas e pelo de 12 de novembro se explicou o artigo da lei de 30
de novembro de 1841 r laLivo á prescripção da divida. passiva e
activa da nação.
Por aviso ele 10 de outubro se declarou que a transferencia das
apolices da divida publica podia ser feita POI' seus proprietorios,
ou por seus agentes ou caixeiros, sem a intervenção de corretor;
e bem assim, que a letra cujo endosso fosse anterior ao tempo do
vencimento, e ainda que neste houvesse alguma clausula, não
estava sujeita á revalidação.
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O.·çaIDento prorogado pela resolução legislativa de 6
seteDl.bro de J.SÕO para o exerciçio de I.Sül a ISS2

Receita.
Despezfl.

.
.

.
.

de

27 .20 :OOO~OOO
26 .275 :681.'708

.
.

Distribuida a despeza pelos
Imperio. .
Justiça . .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. .

BALANÇO DE 1851 a 1852
Receita ordinaria e extl'aordinaria.
Despeza. . . . '. . . . . .
Deficit. . . . . . . . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

35.786:821.'B53
42.751: 7 1~651
6.967: 959~793

De pezá realizada pelos ministerios do
3. 377:472.~714
:L,91.6:36 ~55S

Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Mari.nha. .
Guerra . .
Fazenda.

3.039:S16~'l23

4 761:741. '715

i5.679:741.~137

13.976:61'1.. 14'1

A receito tem o seguinte procedencia:
Direilos de importação.
»
de exportação.
Despacho maritimo . .
Interior. . . . .
Extraordinaria. . .
Depositos . . . .

Era, pois, a receita ordinaria de
Creditas legislativos .
Saldo do exercicio de:1850 a 185'1.

24.8~O:292'032
4. 53 : 306~709

558:576~ H
4,..('i6:726'331
3J :02l~451
1. 925: 776 067

35.388: 800, 402
1. . O[5 :OOO~"OOO
1.60'1:857 535

No orçamento de 1852 a 1853 se mandaram obsel'var as seguintes disposições:
O governo é autol'izado a reduzir a dinheiro os objectos de
omo, prata e joias, que se acllarem em deposito nos cofres publicas, que não tenham sido levantados no prazo de cinco annos .
esta disposição será executada de 10 de janeiro de 1852 em diante
para os objectos existentes, qlle já tiverem este prazo, dando o
governo toda a publicidade, para conhecimento das pessoas
interessadas.
A divida passiva anterior ao anno de 1.827 já inscripta no
grande livro da divida publica e que não tem sido. convertida em
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apolíces, e as inscriptas em livros auxiliares das provincias, não
está pre cripta, e será paga na fórma determinada por lei.
A taxa do 8e1l0 para as letras de cambio será dividida pelas
diversas vias e regulada pela seguinte fórma:
De 10 ., até 400ii. . . . .
J)e mais de 400' lüé 1: OOU' .
De mais de 1 :000' até 2:0ll0"

i
rs. por cada .via
200 rs.
»
400 rs.
»

e assim progressivamente, cobt'ando-se múis 2001's. por via de
toda quantia que exceder a cada conto de réis.
Fica reduzida a 40 rs. para cada folha a tuxa do sello que
devem pagar os livros dos negociantes.
Fica restabelecido o porte dos correios sobre as folhas periodicas, na fórma do art. 10 da lei de 2 de setembro de 1846.
O imposto de seges e mais vehiculos de conducção fica pertencendo ás provincias e 11"1 C l'te á municipalidade.
Fica revog~do o decreto de 19 de agosto de 1.848 e em seu
inteiro vigor a disposição do art. 20 do de ~9 de setembro
de 1840.
Os dinheiros de ausentes, que não forem reclamados dentro
de 30 mmos, contados do dia de sua entrada nos cofres publicas, prescrevem em beneficio do E tado, salvo i por qualquer dos
meios em direito admittido tiver ~ido interrompida a prescripção.
Odinheiro exi tente que tiver mais deste prazo, terá tres annos
para ser reclamado; dando o governo toda a publicidade.
As moedas de ouro, que não tiverem peso legal, não serão recebidas nas estações publicas, e serão cortadas e entregues ás
partes, ou tl'Ocadas por moedas correntes de 4. por oitava, si
assim as partes exigirem.
Oprazo marcado no art. 15 da lei de 6 de setembro de 1850 fica
limitado a seis mezes para as thesourarias.
Não serão contemplados corno renda do Estad0 os dinheiros
provenientes de ausentes, empresLimo do cofre de orphãos, remanescentes de loterias, e outros quaesquer depositas; sendo,
porém,comprehendidas nos orçamentos estas rubricas em capitulo
especial debaixo do titulo de depositos diversos; e nos balanços
contemplados com SUél despeza propria.
As despezas autorizadas em diversos artigos desta lei sem
decretação de fundos correspondentes, serão pagas pelos mesmos
meios votados para o pagamento das que são contempladas com
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quantias definidas nas rubricas respectivas, e formarão rubrica
especial no balanço, quando não a tiverem na lei.'
A camara municipal da Côrte fica autorizada para cobrar:
1. por cada rez que se IIU1tar no novo matadouro, e 320 réis
por cada animal ovelhum, cabrum ou cerdum.
5 pelas licenças que annualmente conceder á~ lojas, armazens,
tavernas e mais casas de negocio, continuando a perceber sómente 1 pelas concedidas a casas de quitanda.
De 20 a 100· pelas licenças que annualmente conceder aos
mascates que commerciarem dentro do municipio, segundo o
valor dos objectos do seu commercio.
A mesmo camara fica obr~gada a contrahir um emprestimo
da quantia que ràr necessaria para a conclusão da obra do novo
matadouro, ficando dependente da approvação do governo o plano
e execução da mesma obra. Da renda do maladouro serão anmial·
mente empregados 25:000$ na amortização do emprestimo, alé
sua extincção, deduzida do restante a somma precisa para o pagamento dos juros; a sobra que houver será annuiü e exclusivamente applicada ao calçamento da cidade; para este serviço será
ainda applicado o imposto denominado de seges, de qúe trata o
capitulo 4° do regulamento da mesma camara, conforme o art. 29
da lei presente.

IS~.2

O conselheiro Joaquim José Rodrigues Fernandes Torres, no
relatorio apresentado ao corpo legislativo na sessão deste anno,
communica que o crescente augmento da receita deu logar a que
fossem amortizados com J!, 172.700 os emprestimos externos,
amortização esta que se não fazia desde 1830, e o Thesouro já se
achava preparado para igual operação no seguinte semestre, para
o que tinha na agencia de Londres não só os fundos necessarios
para o pagamento de juros, amortização e mais despezas dos
emprestimos, como para o pagamento das J!, 100.000 de adeanla·
mento feito pela mesma agencia.
A divida interna teve um .augmento de 4.289:000 , sendo
3.287:000 resto das apolices vendidas a Gomes & Paiva, 1.000
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ulLimamente negociadas com o Banco Commercial, e 2.000.000
em apolices de 5 % para a consolidação de divida inscripta.
O resultado dessa folga deu logar á remessa de 2.044:000~
para a amortização do em presUmo .externo; e 2.125: 566 para
emprestimo aos governos do Estado Oriental e Entre Rios, em
virtude das convenções de 12 de outubro e 20 de novembro
de 1851.
As notas de L e 2, iam sendo substituidas por moeda
de prata de igual valor: a Ca1?a da Moeda, opezar de suas acanhadas proporções, Linho. prestado importantes serviços na cunhagem
das moedas: de abril de 1851 a março do corrente anno cunhou
8.156: 350 em amo, e 625: 872.' em pra ta; porem, diz e11e, era de
todo. a conveniencia tratar-se quanto antes da construcção de um
edificio com as proporções adequadas para esLe serviço, tanto
mais quanto nua é pl'l1dente conservarem--se por baixo do TheSOUl'O officinas em que se traballla com fogo.
Tratando da provincialbação das notas, diz que, tendo cessado os motivos que embaraçavam a execução da lei, convinha
destinar a quantia annual de 500:000' a 1.000:000,~ para serem
empregados no resgüte dns notas de minimo valor.
Desta notas tinha sido retirado da circulnção o valor de
363:397-., havendo sido ellas substituidas por outras de maior valor,
por não permittir o estado do meio circulante o definitivo resgate,
nem a prudencia aconselhar que se fizesse; e mnior teria sido a
substituição pela moeda de prata, si fosse passiveI a sua fabricação.
Communica ter o governo approvado os estatutos para a incorporação de dous bancos de depositas e descontos, um na
Côrte com o capitnl de 10.000:000·" e outro em Pernambuco com
o de 1.000:000,', sendo-1118s permittida a emissão de vales ou
letras a prazo de cinco dias e do valor de 200· para cima,
cuja .S0111ma nunca excederia a um terço do fundo effBctivo
do banco.
Acredita no. conveniencia da extincção gradual dos direitos de
exportaçtío, não obstante a sua importancia na rubrica do orçamento, porém tem confiança que a animação dada aos productos
do paiz concorl'el'ia para o augmento da importação, que compensaria; por isso propõe a reducção para 5 % do imposto
de 7 % da exportação.
Por decretos ele 9 ele fevereiro, 15 e 26 de março, 24 e 26 de
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abril, 8 de junho, 9 de setembro, 13 de ou tubro, 30 de novembro e
22 de dezembro se abril'am os seguintes cl'editos :

:MINlSTERIJS

Illlperí
Justiça
Estrangeiros
Marinha.
Guerra
Fazenda.

.

EXTRAORDI:-lAIUOS

324:100$000
13:703. 740
950:0)0.OJO
80 :OOO~OOO
77:45 ;;3 7
2.165:257$137

SUPPLE:Mt.:NTARES

TOTAL

157: 987$6'30
10':28 .'035
i .844: 109'99-1
1.(j5 :77~~l61
1.060:000000

32-1: iOO.' 00
171 :691 400
1. 056 :280:035
2.6±-1: 109 994
i. 736 :232.~J58
i . 060: 000$000

4.827:156$4.50

6.9J2:-113~7

Nestes creditos comprehende-se a verba de 800:000$ para a
compra de um vapor, e 950:000'1> para pagamento ao Estudo
Oriental, em virtude da convenção de 12 de outubro de 1851.
Por decreto de 26 de j Ull ho se au torizou a construcção de uma
estrada de ferro, que partindo da Côrte terminasse em Minas e
S. Paulo nos pontos mais convenientes.
Esta autorização deu logar á incorporação da companhia que
deu principio á estrada de ferro Pedro II, hoje propriedade do
Estado.
Por decreto de - de março se l'eduziu, de 1 de julho em diante,
o imposto de ancoragem sobre as embarcações que navegassem
entre portos estrangeiros e os do Imperio, a 300 réis por
tonelada, e se aboliu o imposto da mesma denominação, que
pagavam as embarcações de cabotagem; pelo de 23 se deLerminou como se devia proceder com as mercadorias recolhidas ás
alfandegas, em consequencia de naufragio; e pelo de 25 de outubro se declarou que a fazenda provincial estava sujeita ao pagamento de 2 % da decima de chancellaria.

OrçaIllellto votado pelo parlalUento para o exerclclo de
I8S2 a I8S3 e sanccionado por decreto de 1.7' de se·
telUbro de 1.~51.

ao.500: 00 0$00Il

R~ceita.

Despeza.

I

fr{ .48.2:829$607
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Distr'ibuida a elespeza pelos ministerios elo
3.694:175~000

Imperio. .
Justiça. .
. Estrangeiros
Marinha.
Guerra. .
Fazenda. .

2.224:932,' 88
465:450' 00
3.655:290 14
7.454.541$887
9.988:439$018

BALANÇO DE 1852

fi

1853
36.391:032$008
31.653:505$406
4.737:526$602

Receita ordinuria. e extraordinaria.,
Despeza . . . . . .
Saldo . . . . . . .

Despeza realizada pelos ministerios do
40400: 084$!98
2.190:527$299

Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Fazenda. .

816:730~301

4.473:296. ~66
8.190:301::;670
11.582:565$172

Areceita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação
»
de exportação
Despacho marítimo.
ln teríor. . . . .
Extraordinaria . .
Depositos . . . .

.
•
.
.
.
.

Era pois, a recoita ordinaria de
Saldo em 30 de j unho de 1 54 .

24.75 :150"637
4.9 2:343$356
199:156$984
5.866$555"'209
584:825 22
1.711:770 34

35.806:206. 186
4.231:24 765

.IO orçamento votado para o anno financeiro de 1853' a 1854 se
mandaram pór em execuçãb as seguintes disposições:
Fazer as despezas necessarias com o estudo das causas. das
seccas nas provincias no arte.
Pagar as dividas de exercicios findos, sem dependencia de
pedidos de creditas, 'excepto nos seguintes casos: 10 si não houver
fundos proprios do exercicio a que pertencer o serviço cuj o pagamento fór reclamado; ~o si o serviço não tiver sido autorizado
por lei, ou por credito ab'erlo pelo governo nos casos em que o
póde fazer. As dividas de exercicios findos até o encerramento do
exercicio de 1849 a 1850 ~erão pagos com os fundos de 1850 a 1851
e seguintes, si para tanto chegarem; no caso contrario, seI-a-hão
pelo saldo dos creditas votados para pagamenlo das dividas
desta natureza, formando a despeza r.ubrica especial no ba·
lanço.
H. F, 19
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Foi o governo autorizado no exercicio desLa lei fi reduzir a 5%
os direitos de exporLação, de que LraLa o § 13 do art. 9°, si julgasse
que esta reducção não podia desfalcar os recursos para as des.
pezas decreLadas.
Continúou em vigor a disposição do § 8° do art. 11 da lei de 15 de
junho de 1850, que autorizou o arrendamenLo ela fabrica de ferro de
Ypanema.
As despezas autol'izadas por esta lei e oulras promulgadas no
c0rrente anno, e anteriores sem deoreLação de fundos corre·
spondentes, seriam pagas pelos mesmos meios votados para pagamento das que são contempladas com quantia definida Das
rubricas respectivas.
As disposições elo art. 11, §§ 1°,3° e 4°, e dos arLs. 13,16 e 17
da presenteI.ei terão vig'or desde sua publicação.
Ficam em vigor todas as disposições da lei do orçamento
antecedente, que nã versarem particularrI?ente sobre a fixação
da receita e despeza, e não tiverem sido expressamente revogadas.

Traducção do Contracto do emprestimo de

.e 1.040.600

Oontracto feito e concluido aos 27 dias do mez de julho de 1852,
entre S. Ex. o cavalheiro Sergio Teixeira de Macedo, do Con elho
de S. M. r. o Senhor D. Pedro Segundo, Imperador Constitucional e Defensor PerpeLuo do Brazil, Enviado ExLraordinario
e Ministre> Plenipolenciario de S. M. na Côrte de S. James, de
uma pal'te, e o Barão LioneI de RoLhschild, Si!' AnLony de
Rothschild Boronet, Barão NaLhaniel de Rothschild e o Barão
Mayer Amschell de Rothschild, todos banqueiros da Cidade de
Londres, usando do titulo ou firma de A. M. RoLhschild & Filhos,
de outra parte.
Porquanto S. M. r. o Senhor D. Pedro Segundo, por Graça ~e
Deus, e Unanime Acclamação do seu Povo, Imperador ConstItucional e Defensor Perpeluo no Brazil, eLc., Lem por um Decreto
da tado de 6 de setembro de 1850, n. 587 sanccionado e mandado
cumprir uma Resolação da Assembléa Geral Legislütiva, que
autoriza a Sua Magesta4e para fazer as operações de Cl'edllo
necessarias, afim de satisfazer aos encargos da Nação, provenientes do emprestimo porLuguez contrahido em Londres no a111l0
de 1823, e que, em virtude de um Tratado, ou Convenção com fi
Corôa de Portugal, ficou a cargo do Imperio do Brazil.
E porquanto, Havendo por bem S. M. Imperial, por seu Decl'e~O
de 13 de. março de 1.852, autorizar no referido Cavalheiro SergIO
Teixeira de Macedo para conLraclar na dila Cidade de Londres
um empresLimo na importancia .e 954.250, afim de pagar-se o
remanecente dos fundos do dito emprestimo portuguez de 1823.

DO BRAZIL

291

E o dito Cavalheiro 8ergio Teixeira de Macedo, em virtude dos
poderes e autoridade de que se acha revestido, tem annuido em
ossignar e executor um contracto geral por parte de 8. M. o
Imperador(o qualestájá prompto, e cuja cópia vai aqui junta em
fórma de schedLile) na importancia de E 1.040.600 'de capital
nominal, e este contracto geral deve ser logo depositado no Banco
de Inglaterra, e os respectivos conhecimentos ou certificados
especiaes estão' já preparados para ser convenientemente di tribuido o capital nom inal do dito emprestimo, representando cada
um o valor nominal de cem libras,
Os acima mencionados 8, N. M. Rothschild & Filhos, teem
contraclodo, e concordad ern negocial' o dilo em prestimo debaixo
dos termos e condições abaixo declal'adas; portanto o presente
testemunha, ou provo que cUe foi celebl'ado entre os ditos 81'S. N.
M. Rotbschild & Filhos, e 8. L o Imperador do Brasil, 'repl'esentado pelo dito Cavalheiro 8ergio Teixeira de Macedo, do modo
seguinte, a saber:
V Que os ditos 81'S. M. Rothschild & Filhos tornarão immediatamente por sua conta o dito emprestimo de E 954.250, entregando E 95 em dinheiro por E 100 em capital nominal, prefazendo,
com a commissão que adeante será declar-ada, a somma de
~ 1.040.6JO de capital nominol, a qual será applicada ao fim
indicodo no art. 2.° deste contracto.
2.° Que o producto do dito empre timo ficará ~m poder dos
dilas 81'S. N. M. Rothschild & Filhos, e será exclusivamente
applicado ao resgate e pogamento do remanecente das apoUces
do acima mencionado empre timo portuguez do anno de 1823,
começondo este pagamento no dia 1° de dezembro de 1852, e
continuando depois dessa data todas as vezes que se apresentarem
as ditas apolices para serem pagas.
3..0 Que o certificodos especiaes para a divisão e distribuição
da dila somma de E 1040.600 de capital nominal serlío preparados e assignados pelo dito Cavalhei['o Sergio Teixeira de Macedo, por parte do dito Governo Imperial do Brozil, e por eBe
entregues aos ditJS 81'S. N. M. RothschiId & Filhos, logo que
conveniente seja.- Que cada um dos toes certificados será do
valor d~ E 100 capital nominal, pl.1gaveis ao portador, e vencen~o o Juro na razão de E 4,)10»0 por anDO por cada E.100 de
eapItal nominAl, começando tal juro do 1° de dezembro de 1852, e
sendo pagavel semestralmente no 10 dia de junho e 10 de
dezembro
de cada anno, tendo lagar o 10 pagamento semestral
O
no i dia dejunho de 1853.- Que haverácoupons que representem
9 valor dos dividendos a pag"lr pelo dito Governo Imperial (com o
~uro, ~ nos tempos acima declarados) no estabelecimento bancal
os.dltos Srs:. N. M. Rothschild & Filhos em Londres· ejuntos aos
certIficados especiaes, que serão emittidos para realização do
pre~ente contracto, e os ditos 81'S. N. M. Rot-hschild & Filhos
asslgna~ão, ou farão assignar os ditos coupons em nome do dito
faVal!~elro Sergio Teixeira de Macedo por parte do dito Governo
mperIal do Brazil.- E o dito Cavalheiro .sergio Teixeira de
~a~edo pelo pl'esente concorda e obriga-se por parte e em nome
e . M. Imperial do Brazil, que a 8ua dita Magestade I. e Seus
Successores remetlerão regular e devidamente aos ditos Srs. N. M.
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Rothschild & Filhos em Londres a importancia dos dividend0s que
fôr tendo o dito emprestimo de J:, 1.040.600 de capital nominal de
modo que a importancia de taes dividendos possa estar nas mãos
ou em poder dos ditos SL's. . M. Rothschild.& Filhos 15 dias;
pelo menos, antes do tempo em que se vencerem os ditos dividendos.
4.° Que' o dito Governo Imperial do Brazil obriga-se a resgatar
ou a pagar a dita somma ele J:, 1.040.COJ de capital nominal, no
espaço de 30 annos, contados do dito iode dezembL'O de 1852
paI' meio de um fundo ele amoL'tização de 1 % sobre a dila
somma de J:, 1.040.600 de capital nominal, que será fornecido, em
todos os annos, durante o dito prazo de 30 annos, pelo dito Governo
Imperial, e .para este fim reservado, e tambem por meio dos
dividendos que vencerem os taes certificados especiaes do dito
emprestimo que tiverem sida resgatados por sorteio, ou compra
em qualquer tempo, durante o mencionado prazo de 30 anDas,
como adeante mais circumstanciaelamente se declarará, e esles
dividendos dos dilas ultimas ceL'tificndos, continuarão a ser pagos
pelo elito Governo Imperial do BL'azil, todos os annos, em periodos
semestraes no 10 dejulho e no 1° de dezembro em cada um e em
todos os annos, durante o dito prazo de 30 annos, e àté ao completo
resgate do dito emprestimo, e do mesmo modo como se os dilas
certificados não tivessem sido amorlizados ou cancellados ; sendo
estes ultimas. dividendos applicados> logo que forem recebidos
pelos ditos Srs. N. M. Rothschild & Filhos, para o dito fundo de
amortização.
.
5.° O dito fundo de amortização> e todas as accumulações
respectivas, os dividendos ou apolices a resgotar por meio de
compra ou sorteio, como adefJl1te si dirá, serão annualmente
applicados ao resgate do dilo empre timo de J:, 1.040.(00 decapitaI nominal, e este resgate erá feito do seguinte modo, lJ saber:
por compra, quando as apolices estiverem 80 par ou abaixo delle,
e por sorteio, quando estiverem acima. O sorteio terá lagar em
Londres dous mezes antes do 1° de dezemhro, e do 1° de junho em
cada anno, e o seu resul Lado será immediatamenle publicado nos
diarios de Londres, e os numeras assim orteados serão pagos
ao parcam todo~ os seus respectivos dividendos em 10 dejul1ho
e iode dezembro proximos seguintes a esta operação, como se
acha mais circumstanciadamente mencionado, ou refel'ido DO
contracto geral, cuja cópia vai aqui junta.
.
.E S. Ex. o dito CavaUleiro Sergio Teixeira de Macedo concor~a
e obriga-se em nome, e por parLe de S. M. Imperial do BrazIl,
que S. M. Imperial, e seus successores remettam annualmenLe
aos ditos Srs. N. M. Rothschild & Filhos em Londres as necessarias sommas para o referido fundo de amortizaçãc nos'devidos
tempos, de modo que Laes sommas fiquem na~ mãos ou sob a
inspecção dos ditos Srs. N. M. RoLhschild & Filhos, pelo menos,
15 dias antes do tempo em que devem ter lagar as operaç~es do
dito fundo de amortização, isto é, 15 dias antes do 10 dia de Jl1.nI2~
e do 1° dia de dezembro, em todos os annos. Com a cond!çao
tambem, que os ditos SL's. N. M. Rothschild c' Filhos náb seJ.a m
obrigados a fazer quaesquer compras dos certificados ou apolIces
especiaes deste emprestimo, que estejam ao par ou abaixo deJle,
I
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senão 15 diÇls depois de estarem os necessarlos fundos, para este
fim em suas mãos em Londres.
6.° que os ditos Sl'S. N. M. Rothschild & Filhos serão exclusivamente empregados no pagamento dos dividendos do dito emprestimo de E 1.ü40.GÜO do capital nominal; bem como em fazer
as ditas compras para o referido fundo de amortização (como se
acha declarado no artigo antecedente) atA que a importancia total
do dilo empre timo seja completamente amortizada e paga; e
pelo trabalho destas operaçãe o ditos Srs. N. M. Rothschild
& Filhos terão e hão de receber do dilo governo Imperial do Brasil uma commis ão de 1 % sobre a importancia de todos os
dividendos que elles teem de pagar, conforme as estipulações
deste contracto, e sobre a importoncia de todas as apoUces do
dito emprestimo, que tiverem de er resgatadas por sorteio ou
por compra, como está já acima declarado; e quer sejam ou não
o ditos 81'S. N. M. Rotl1schild & filhos o po suidores das apolices do dito emprestimó no tempo em que se vencerem os seus
respectivos dividendos, ou daquella que tiverem de ser resgatados pai' sorteio ou por com pra, como acima se refere.
7.° Que lima commis 110 de 1/2 % será paga pelo dito Governo
Imperial do Brazil ao dito rs. N. M. Roth child & Filhos sobre
a importoncio cio remsnecente dos funelos portuguezes de 1823,
que leem de ser por elle pago. conforme as di posições deste
contracto, em aLtenção ao tf'a bo I ho que com isto hão de ter.
8.° Que será paga pejo dito Governo Imperial do Brazi aos
dito Srs. N. M. Roth clJilCl & Filhos uma commissão addicional
de 2 % sobre n reférida somm8 de E 1.040. GOO de capital nominal, por todas as despezas e trobalbo que teem tido com a
negociação ela mesma somma. E Lambem 1 % sobre a ultima
refel'~da omma ser-lhe -ha abonado, como uma compensação
.do rJsco e prejuizo cle terem empregad0 tão avultada quantia
para o resgate das ditas apolices portuguezas, alguns mezes
antes de começar a correr o juro sobre a somma de E 1.040.600
de capital nominal.
.
9.° Que pelas con iderações apresentadas no ultimo artigo, os
Srs. N. M. Rothsch ild & Filho terão a faculdade de emittir vales,
e .tomar ,quaesquer meclidas que julgarem convenientes par?a lmmedIata negociação da dita somma de E 1.040.600 de capIlal nominal, ou vara arranjarem de qualquer modo os necessarios
fundos para o pagamento, e re gate das ditas apoUces portugueZilS no 1° d.o dezembro proximo futuro. E os mesmos Srs. N. M.
Rothschild . Filhos terão tmnlJem pleno poder de dispôr, com os
seus respectivo juros, de todo ou ele qualquer parte do referido
~mprestll11o; bem como dos ditos certificados especiaes, e de
lazer tud? quanto julgarem acerta.do sobre as com'pras dos mesmos, ass.1l11 como tomarão e conservarão, para seu proprio uso
e beneficlO, quaesquer lucros e vantagens que destas operações
fossaJ'!l resultar; ,renunciando, porém, a reclam~r:do dito Governo
,mperlal do BraZll qualquer repal'ação dos preJLllzos q!le soffrelem com as transacções reféridas ne te artigo.
d ~.finalmente,.o dito Governo ImperLal do Brazil, por intermedio
oOitO Caval.heIl'ü Sergio Teixeira de Macedo ou de qualquer
utro seu enVIado, ministro ou agente competentemente autori-
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sado, p6r sua parte executará, e effectunrá ou rará executar' e
oncluir tudo quanto necessürio fór para o completo desempenho,
ratificação e confirmação do dito emprestimo de B 954.250, nego·
ciados peles ditos Srs. N. M. Rotl1schild & Filbos e o dito
Cavalheiro Sergio ·Teixeira de Macedo, emquanto fór mini tI'O
plenipotenciario e enviado dê S. M. Imperial neste paiz, e deixando de o ser, o plenipotenciario, encarregado de negocias, ou
outro qualquer i'epresentante competentemente autorizado na
Côrte de S. James, por parte elo dito Governo Imperial, C1ssignorá
e pOTá em vigor os certificados ou apollces acima referidas. Em
testemunho do qlJe as dit·as portes contractantes os ignaram o
presente no dia e anno acima mencionados.

SCHEDULE, Á QUAL SE REFERE

° PRECEDENTE CONTRACTO

Saibam quantos a presente vÍrem, que S. M. o SenÍlOr D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime AcC!amação do seu .Povo,
Imperador Constitucionçü e Perpetuo Defensor do Brazil, etr.., etc.:
Tem por um decreto datado de 6 de setembro de 1850 e de n. 587
sanccionado e mandado cumprir uma resolução' da assembléa
geral legislativa que autoriza ao seu Imperial Governo para fazer
0l:)er ões de creditos necessarias aAm de soU fazer aos ncargos
da NflÇãO, proveniente do emprestimo portuguez cootrahido em
Lbndres no anno de 1823. E por isso Sua dita Magestade Imperial
Ha por bem, por seu decreto datado de 13 de mat'ço de 1852,
autorizar ao abaixo assi.gnodo o Cavalheiro Sergio Teixe!rn ~e
Macedo, membro do Seu Conselho, e seu enviado extraOl'dlO8rlO
e ministro plenipotenciario na Côrte de S. James, para contraetar na cidade de Londres um empresUmo na importancia de
E LOOO.ObO, para ser opplicado ao pagamento do remanece~te
das apolices especiaes do dito emprestimo portuguez contral1ldo
no anno de 1823, o qual, em virtude de uma convenção com a
Corôa de Portugal, está a cargo do Brazil.
E por isso eu nbaixo assignado, Cavalheiro Sergío Teixeit'~ de
Macedo, pelos poderes e Dutoridade de que me achd revestld~l
tenho aberto uma nêgociação com os Srs. N. M. R othschild & ~I
lhos.pata obter, por emprestlmo, a somína de E 954.250, importaneia do remanecente das apoUces do dito emprestimo portug ucz
de 1823, representada por E 1.040.600 do capital nomiJ'Jal, vencendo
cada E 100 deste capital o jUl'O annual de E 4»10»)0, afim de p~.gar
ao par a mesma importancia de E 954.250, valor das apolIces
especiaes do dito emprestimt) portuguez.
Seja, portanto, notorio que, em virtude çios plenos podedres de
que me revestia S. M. Imperial, e para O fim já menciona o, eu
o abaixo assignado Ca valhei 1'0 Sergio Teixeira de Macedo, pela
presente, e em noíl1e e por parte de S. M. Imperial hypotlleco
Sua Imper;al e S8grada Palavra para o pontual e devido cumprImento das estipulações abaixo declaradas:
. 1.0 Serão emJttiBos certiBcadcs ou apolices pagaveis 00 por~
ta dor, com o juro annllal de. E 4"10))0 para.o preenchimento fO
dita somma de;e 954.250, a qual, como está já dito, será app I-
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cada ao resgate do remanecente das apolices do dito emprestimo
portuguez de 1 23, do modo convencionado com os Srs. N. M.
Rothschild & Filhos. Uma schedule destes certificados ou apoUces
será annexa á presentes, e o juro deste emprestimo, que começará a correr do 1° de dezembro de 1852, será pogo semestralmente em Londres aos portadores dos ditos certificados, na razão
acima mencionada, isto é, J!, 2»5»u % no 10 de junho de 1853 e
f, 21)5»0 % no iode dezembro do mesmo anno, e assim por deante
em todos os 10s de junlJo e 1° S de dezembro dos a.llOOS subsequentes.
2. 0 Crear-!?e-ha um fundo de athortização de 1 % sobre a
importancia dos certificados, que, com o juro accumulado, será
annualmente applicado ao seu resgate, começando do 1° de junho
de 1853 em diante; sendo feito este resgate por' compras quando
os certificado estiverem ao par ou abaixo delle, quando estiverem acima por um orteio, que terá lagar na cidade de Londres
dous mezes antp.s do 1° de junho e do 1° de dezembro de cada
anno. Osorteio será feiLo em presença de um tabellião, e dos
corltractadores do emprestimo, ou de seus representantes, e do
enviado do Brazil em Londres, 011 de outra pessoa competentemente autorizada por Sua ~1agestade ou pelo seu enviado, e o seu
resul~ado será immediatamente publicado nas gazetas diarias de
Londres. Os numeras que forem assim tirados ser(:io 'pagos ao
par com os seus respectivos.juros de 1° de junho e 1° ele dezembro
pl'Oximos seguintes. Os certificados ou apolices resgatadas serijo
cancellada e depositadas no Banco de Inglaterra, em preseaça de
um tnbellião e das referida partes contl'actantes. Os valores e
numeras dns apolices re gatadas serão Lambem publicados nas
gazeta dia rins de Londre . Os juros desLas apolices, quer sejam
ellas resgatadas por sorteio quer por compra, serão incbrporados
no fundo de amortiza.ção. Quando os certificados ou apolioes estiverem acima do par, 8 SOl11ma annualmente empregada no fundo
de amortização não excederá 1 %
obre a importancia primitiva
do dito emprestimo, com o juro daquellas que tiverem sido resgatada. Si ficar alguma parte de te emprestimo sem ser resgatada
no fim dos 30 annos, con tados do 1° ele dezembro de 1852, ·esta
será então paga ao par .
. 3. o Sendo este emprestimo c0ntractado em virtude da auelorldade eleS. M. Imperial, e de accordo com um decreto da assembléa o'erallegislativa, sanccionado e mandado cumprir por
Sua Mage tade, todos os recursos do seu Imperio ão appllcaveis
ao seu'pagamento; mas para garantir a maior pontualidade nd
cumP.l'Imento das estipulações aqui exoradas, Sua Magestade
esp~c18lmente hypotheca o rendimento das alfandegas, por ser o
maIOr e mai seguro de todos os rendimento do Imperio.
4,0 O pagamento dos juros d"ste empresLitno, e o seu resgate,
serão effectuados, tanto em Lempo de guerra como em tempo de
paz, sem di tincção, e quer pertençam os possuidores dos certific~~o Fl ~ma nação amiga ou a uma inimiga; si um estrangeiro
{Ol poss lidar de qualquer porção destes certificados, e morrer sem
estamento, os mesmo passol'ão aos seus herdeiros, conforme a
Or%e~l de successão estabelecida pelas leis do paiz de que elle fôr
SU dito, e estes eertificados são e serão isentos de sequestro
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tanto em processos do Estado como de particulares. O presente
instrumento com os primitives plenos poderes, e uma cópia authentica do Decreto Imperial sanccionando e m.andando cumprir
a resolução da assembléa geral legislativs, serão depositados no
Banco de Inglaterra, em minha presença, em presença dos contra.
ctadores do emprestimo e de um tabellião; e aqui se conservará
até que seja o emprestimo com Jletamente resgatado; e então e te
instrumento será cancellado, e restituido. Em fé e t.estemunho do
que, eu o dito Cavalheiro Sergio Teixeira ele Macedo tenho, em
virtude dos poderes de que me acho l'eve tido por Sua Magestade,
assignado o meu nome, e sellado com o seIlo das minhas armas
em Londres aos 27 dias do mez de julho de 1852.
Schedule dos certificados mencionados no precedente in lrumento E 10.460 - certificados ns. 1 a 10.460 de E 100, capital
nominal cada um, E 1.04·0.600.
(Assignado), Macedo.- N. M. Rothschild ~ Filhos.
Artigo additivo.-Em addição aos artigos precedentes, é por
mutuo accordo resolvido que, no caso de ficar por pogar quaes
quer das apolices portuguezas acima referidas até ao fim de 7
annos contados da data creste contracto, os Srs. N. M Rothschild & Filhos pagarão ao Governo Imperial do Brazil o seu
respectivo valor;'mas com a condição de que, i em quolquer
tempo depois qualquer das ditas apolices r" r npresentada aos
ditos 81'S. N. M. Rothschild & Filhos para el' paga, o Governo
Imperial pagéi:rá em dinheiro aos ditos Srs. N. M. Rothschild &
Filhos a importancia de todas estas apolices, sem o menor
desconto.
(Assignado) Sergio Teixeira ele Macedo. - N. M. Rothschild ~ Filhos.

1S~3

O conselheiro Joaquim José Rodrigues TOrl'es, no relatorio
em que dá conta ao corpo legislativo dos llegocios de sua pasta,
na sessão desse anno, communica n liquidação do emprestimo
portuguez, que o Brazil tomou a si pela convenção de 29 de
agost.A de 1825, 1:lendo para isto contrahido um novo emprestimo
de E 1.040:600 nominaes ao preço de 95 e juros de .4 1/2 % ao anno
por decreto de 13 de março de 1852, cujo çontract0 acaba de ser
transcripto.
O augmento da receita publica progridia satisfactol'iamente,
correspondendo aos seus calculos'; a divida fluctuante, representada por bilhetes do thesouro, era apenas de 354:500$000.
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Julgando opportuna a occaSlao para à enco.rporação de um
Banco de deposite;> e descontos com emissão, propõe as seguintes
bases para sua fund3ção :
O Banco terá um fundo capital de 30.000:000 , que poderá ser
elevado; sua duração será de 30 anhos.
As suas notas serão rea Iizaveis em moeda corrente (metal ou
papel-moeda) e recebidas nas estações publicas da Côrte e provincia do Rio de Janeiro, e nas outras onde forem estabelecidas
caixas filiaes. Estas nolas não serão menores de 20 na .Côrte
epróvincia do Rio de Janeiro,j de 10 nas outras provincias.
O presidente do Banco será nomeado pelo Imperador, e presidindo a directoria tem o direito de uspender qualquer deliberação
COD~raria á lei e estatutos. Dessa decisão haverá recurso para o
governo.
O Banco obrigar-se-ha a retirar da circulação o papel-moeda
do governo, na razão de 2.000:000· annualmente. Os primeiros
10.000:000~ não pagurão juros duránte todo o tempo de seu privilegio no fim do qual serão pagos em dinheiro ou apolices da
divida publica; logo que exceda aos 10.000:000 ,o governo pagará
trimestralmente o exces o da referida somma.
O governo prestará a SU8 garantia ao Banco, si este a julgar
necessaria para qualquer operação.
Dá minuciosas noticias sobre diversas obras, especialmente das
alfandegas, e insiste na construcção de um edificio para casa da
moeda.
Pela lei n. G83 de 5 dejulho se autorizou o governo a conceder a
incorporação e approvar os estatutos de um Banco de depositos,
descontos e emissão na cidade do Rio de Janeiro, sob as seguintes
bases:
O Banco durará 3Q annos, a contar da sua installação, tendo o
fundo capital de 30.000 :000 dividido em 150.000 acções, ~endo-Ihe
permitLido augmental-o com autorização do governo, e bem assim
a creação de caixas flliaes.
Terá um presidente e vice-presidente nomeado pelo Imperador
d~entre os accionistas que possuírem 50 ou mais -.cções; ao preSIdente, além das atLribuições que lhe forem designadas nos
estatu~os, compete presidir a assembléa geral, a directoria e as
commIssões ; ser orgão do Banco e fazer executar suas deliberações, suspendendo as que forem contrarias á lei e aos
estatutos, dando parte ao governo, para que delibere defini-
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tivamente; apresentar á assembléa geral os relatorios das operações do Banco;
O vice-presidente o substituirá nos seus impedimentos.
Os bilhetes do Banco sertío á vista e ao portador, e realizaveis
em moeda corrente (metal ou papel-moeda) e serão recebidos nas
estações publicas da Côrte e provincia do Rio de Janeiro e nas das
outras provincias que tiverem caixas ftliaes.
a menor valor de cada bilhete será de 20 na Côrte e provincia
do Rio de Janeiro, e de 10' nas outras prO' incias do Impel'io.
Em nenhum caso a emissão do Banco excederá ao duplo do
seu fundo disponivel, sinão com autorização do governo.
O Banco obrigar-se-ha a reUrar da circulaçEío o papel que
actualmente faz as funcções de numeral'io na razão de 2.000:000$
cada anno. Os primeiros 10.000:000· empregados no resgate do
papel-moeda serão fornecidos pelo Banco, a titulo de emprestimo,
o qual não vencerá juros emquarito dmar o privilegio.
. Findo este prazo, o governo pagará os 10.000:000 em dinheiro
ou apolices de 6 0 / 0 ao par. Logo qLíe a somma do papel resgatado
exceder aos 10.000:000"" o governo pagará trimestralmente ao
Banco o excesso da referida somma.
Si pura nJ8ior segurançu de suas operações, entender o Banco
que lhe convem obter em qualquer paiz estrangeir um credito,
que não exceder a quanUa que o governo lhe estiver devendo, po·
derá o mesmo governo prestar para esse effeito a garantia do
Estado.
Todas as vezes que se augmentar o fundo capital do Banco,
poderá o governo !,\xigil' que a terça parte seja applicada ao re·
sgate do papel-moeda.
. Os bilhetes do Banco são isentos de pagamento do sello.
Por decreto de gO de setembro se autorizou o governo fi fazer
o fornecimento de 60.00 patacões mensae por empresLimo â
Republica Oriental do Uruguay, comtant que não excedesse de
um anno.
Por decreto de 5 de janeiro a ut l'izou-se a incorporação e
approval'am-se os estatutos do Banco Commercial do pará, de
depositas e descontos, ao qual se permitLio n emissão de
letras ou vales com cinco dias de vista e valor superior alO]",
não podendo esta emi são exceder á metade db seu fundo
effectivo, sendo a responsabilidade desses voles toda do Bohco,
e nl10 dos portadores.

O seu capital era de 400:000$ dividido
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em 4.000 acções de 100$, tendo 15 annos de duração, que poderia
ser prorogadá.
Por decreto de 30 de março se autorizou a incorporação e approvaram-se os estatutos do Banco Rural e IIypothecario do Rio de
Janeiro, cujocapital seriadj 8.000:000 ) divididuem 40.000acçães
de 200$, podendo ser augmentado com ~utorização do governo e
da assembléa geral dos accionistas, tendo o. duração de 20 annos,
que póderia ser prorogada : era Banco de depositos e descontos e
hypolhecario de propriedades ruraes e urbanas, etc., etc.
Por decreto de 2- de março se approvaram os estatutos da companhia para a illuminação de gaz na Côrte.
Por decreto de 25 de julho foi revogado o de 4 dejulho de 1850,
ein virtude da autorização do art. 46 da lei de 28 de outubro de
1848, em reterencia ao despacho de mercadorias estrangeiras com
carta de guia de umas para outras provincias.
Por decreto de 31 de agosto autorizou-se a incorporação e
approvaram-se os estatutos do Banco do Brazil.
Pela Lei fi. 7b4 de 29 de ago to se elevoú ú categoria de provincia, com a denominação de provincia do Parnná, a comarca de
Corytiba, na provincia de S. Paqlo.
A nova provincia teve por capital a cidade de Corytiba, emquanto a respecti \Ia assembléa não decretar o contrario.
A provincia do Paraná dará um senador e daus deputados
á llssembléa geral, e a sud assernbléa constará de vinte membros.
O governo ficou autorizado para creal' na mesma provincia as
estações fiscaes itidispensaveis para a arrecadação e administração das rendas geraes, submettendo depois o que houvesse
determinado ao conhecimento da as embléa geral.
Por decreto de 19 ele setembro se autorizou o governo a realizar
oangmento das despezas com a execllção ela reforma das escolàs
de medicina e de direito, elada pelos novos estatuto publicados
com os decretos de 30 de março e 7 de maio do corrente
anno.
Por decreto de I3.de outubro s~ approvaram os estatutos da
companhia paru a construcç50 da estrada de]ferro do~Recife; oté
S. Francisco, organizada por Eduardo e Alfredo Mornay.
Deram-se as JhsLrucçães de 19 de abril sobre a exeClJção do
d~creto de 11 de abril, que mondou crear alfandegas nas fronteIras do Uruguay e Jaguarão.
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Por decretos de 8 dejaneiro, 19 de fevereiro, 5 de março, 13 e 23
de abril, 25 de junho, 7 .de n0vembro e 28 de dezembro se abri.
ram os creditos seguintes: .

~nNISTERIOS

Impel'io
Justiça. . .
Estrangeiros.
Marinha. .
Guerra.
Fazenda

EXTRAORUINAR'IOS

1'51 PPLEMENTARES

TOTAL

600: 304·'915 .
600: 304:'915
220:618 222
268:670:'938
489 :319,~160
2.632:449 035 .
2.6:32:4493 35
3G3:76T014 2.383:734$248
2.019:967'23!
435: 163$716 5.22S:602~686
4.793:438'970
2,190: 180 024 1L570:60SS391
9.:38 :428s;367
19.695:259:459

3'.209;758,~

76 22.905: O18$43~

Nestes creclitos se comprehende a quantia de 9.483:428$360
para occorrer á defic.iencia de despezas antorizadas pela lei
n. 6417 de setembro de '1851. E te credito, parecendo ser sup·
plementar, foi, todavia, votado como eX~l'aordin81'io e supple·
mental' . comprehendeo tambem a quantia de 1.:374:848$360 para
exercic.ios 0ndos.
P.ordecreto de 23 de março se reduzio a 5 % a Laxa de direitos
de exportação, em virtude do art.· 12 da lei de 11 de setembro
de 1852.
Os emprestimos foram amortizados com R, 153.100 para
o que sacou o· Thesouro para Londres R, 723.820, ao c~mbia de
281/4, que deu em réis 6.182:949'697. A cotação destes titulas
oscillou entre 97 1/2 e 98 para os de 4 % e 102 a 103 para os de
5 % , a dos titulos internos entre 6 a 90; e o cambio fiuctuou
entre 27 1/2 e 29 1/4.

OrçOInento votado pelo porlalUento para o exel'ciclo de
18S3 a 18U4 e sanccionado pP.llo decreto de 11 de setelUbro de 18U~

Receita.
Despeza.

.
.

32.353: 000$000
29.633: 706$304

.
.

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio
Justiça. .
Estraol>eiros
Marinha. .
Guerra . .
Fazenda. .

3.711
2.25
540
4.069
7.325
11.737

1995334
191..'188
001$000
434"990
418S027
461$765
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'34.516: 455$658
36.234:489'055
i. 71.8: 033$397

Receita ordinaria. e extraordinaria.
Despeza. . . . . . .

Depoit. . . . . . •

Despeza realizada pelos ministeri05 do
4.781:37. 085
2.478:1 T9l4
i. 389: 551S440
5.299:643'194

Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Mariana. .
Guerl'a . .
Fazenda. .

9.142:063~j
13.143:663~04

A receita tem a seguinte procedencia:
Direi.los de ilUjJortação.
"
de exportação.
De pacbo marilimo .
Interior. . •
E:dra.ordi naria.
Depositas . .

Era pois, a receita ordinaria de

23.527:067$603
3.833 >1-42$512
199; 559.)275
6.237.617'451
718 :768.) 17
i. 436 :962$173

32.361:624'668

Os recursos de que se ervio o Thesouro foram os saldos de
1852 a 1853 e o de 30 de j un'ho de 1855 de 8.213: 32 307.
No orçamento vo~ado para o anno financeiro de 1854 a 1855 1?e
mandaram executar as seguintes disposições:
Ogoverno foi autorizado: a emittir bilhetes do Thesouro até a.
somma de 4.000:000\ como anticipação da receita no exercicio
desta lei;
A extinguir as contadorias de marinha da Bahia, Pernambuco e
Pará, e reorganizar as iritendencias e a contadoria geral da mari.nha, passando os seus empregados a servir em outras OU nas
thesourarias, independentemente de concurso;
Areduzir progressivamente, até sua completa extincção, os direitos de exportação, de que trata o § 13 do art.. 90 da presente lei,
á medida que os recursos do Thesonro o permittissem.
Entre diversas outras autorizações para se despenderem qnantias se inclue a necessaria para a desapropriação do morro de
Santo Antonio, no Rio de Janeiro.
Acontribuição de caridade, de que trata o art. 104 do regulamento de 22 de junho de 1886, será arrecadada nos differentes
portos marilimos do 1m13erio em beneficio dos seus hospitaes de
caridade.
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A extracção da prata, cobre e outros metaes inferiores) feita por
companhias ou particulares, pagará sómente as imposições a que
está sujeita a extracção do ouro.
Os proprios da camara·municipal 'da Côrte e do Collegio de
Pedro II ficão isentos de decima urbana, e exon~rados de aIquer
divida a que por semelhante titulo estejam obriglldos para com a
fazenda nacional.
Ficam isentas dos impostos de siza e selto as compras que
fizerem as provincias, camaras municipaes ou quaesquer autoridades, de terrenos ou predios para abertura, alargamento ou
prolongamento de estradas, ruas, praças, e canaes, ou para a
construcção de edificios publicas, pontes, fontes, aqueductos,
portos, caes, pastagens e quaesquer obras e estabelecimentos
destinados á commodidDde, decoração e salubridade publica.
O art. 16 da lei n. 586 de 6 de setembro de 1850 comprehende
em suas disposições os titulas, honras e qua.esquer distincçães
concedidas aos officiaes e praças do exercito, armada, e guarda
nacional em destacamento ou corpos destacados, em remuneração
de serviços militares.
As despezas autorizadas para esta e outras leis promulgadas
no corrente anno, sem decretação de fundos correspondent~J
serão pagas pelos mesmos meios votados para pagamento das
que são contempladas com quantia definida na~ rubricas res·
pectivas.
Ficão em vigor todas as disposições da lei do orçamento
antecedente, que não versarem particularmente sobre a fixação
da receita e despeza e não tiverem sido expressamente re·
vogadas.

1S~4

O Visconde de Paraná (depois Marquez), no seu relataria apre·
sentado ao corpo legislativo na sessão deste anno, communica
ter-se realizado o pagamento do emprestimo portuguez, restando
apenas E. 950, que ainda não havião sido reclamadas.
Vencido o prazo para o pagamento do emprestimo de 1824 não
pôde elIe ser realizado, pela impossibiiidade.de contrahir-se um
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novo emprestimo para este fim, como estava o governo autorizado, em razão dos embaraços financeiros provenientes da
questão do Oriente, cuja guerra causava o maior terror na praça
de Londres, porém chegou-se ao accordo, principalmente com
os contractadol'es deste emprestimo, de continuar o goverpo im ..
perial a paga'r os juros de 5 0 / 0 deste emprestimo e fazer a amor_O
tização de 1 % do capital primitivo por mais dez annos, e que no
pagamento dos dividendos em abril se emittissem novos coupons
por dez annos, os quaes serião .entregues á vista dos respectivos
titulos; que os contractadores facilitarião aos possuidores destes
titlllos, moradores fóra da Ínglaterra, a entrega dos novos tiLulos,
o que tudo seria publicado e explicado nos annuncios ; que os
contractadores se encarregarião de todo esse serviço, mediante a
commissão de 1/2 % , calculado sobre o valor nominal das apolices
circulantes; finalmente, que ficariam subsistindo todas as clausulas
do contracto pr~mitivo, quepodessem ser applicadas a este accordo
que além da vantagem de satisfazer o compromisso do governo,
equivaleo a um novo emprestimo, sem maior onus para o Thesouro.
A divida interna teve o augmento de 213:800 , proveniente da
e~issão de apolices dadas ao Banco Commercial em troca de
iguaes titulas da-divida externa, e 3 :400 em pagamento da divida inscripta.
.
A divida fluctuante, repl'esenlada por bilhetes do Thesouro, era
apenas de 246:000$.
Communica que o Banco do Brazil deu começo ás suas operações no dia 10 de abril proximo passado com bilhetes de valores
de 100<;\, 200i;l e 500 .
No exercicio financeiro de 1852 a 1 53 cunhou' a Casa da Moeda
3.078:134;;. em ouro e 608:032$ em prata, e no de 1853 a 1854
3.043:798 em ouro e 172:554 em prata.
Dá conta do serviço do Thesouro, thesourarias e alfandega~, mesas de rendas e consulados, e faz algumas considerações sobre o movimento commercial e financeiro destas
repartições.
Por decreto de 10 de setembro foi autorizado o governo a reformar as secretarias de Estado dos Negocias do Imperio, Justiça
e Estrangeiros, e bem assim a secretaria de policia da Côrte e
proviucias, e a fundar um instituto para a educação dos cegos; e
pelo de 23 a reformar a Academia das Bellas Artes. .
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Por decretç>s de 2 e 30 de janeiro, 28 de fevereiro, 0, 18,22
e 26 de abril, 18 de 'outubro, 22 de novembro, 13, 23 e 30 de
dezembro se abriram os seguintes creditos :

MlNISTERIOS

Imperio. .
Justiça. .
Es trangeil'os
Marinha
Guerra. .
Fazenda .

EXTRAORDl-

SUPPLE~LENT,~RES

N,~RLOS

.
.
.
.

107:245s000

TOTAL

7- :952·'703
338:672597439:000"'00
1.25-1-: 543. 901
1. 928: 6118606
• 583 :780$563

163: 577.'703
35 :29~'974
39:000BQOO
1.25l:54&'!lO1
1.928 :611$606
583:7 0$563

-1.220:561$747

4.327: 06$747

Nestes creditos figura a verba de 1,944:433$961 para pagamento
de exercicios findos de 1852 a 1854.
Por decreto de 30 de janeiro se dêo execução á lei de 18 de
setembro de 185D creando a repartição de terras publicas, e
o competente regulamento.
Em 14' 9-e janeiro se dêo regulamento para a execução do §16
do art. 11 da lei de 11 de seteplbro de 1851, que mandou reduzir a
dinheiro os objectos de ouro, prata e joias, que se achavam em
deposito nos cofres public0S.
Pela circular de 8 de novembl'O e declarou que as mercadorias
importadas pelas ml;ltuas fronteiras e pelas embarcações do Perú
eram isentas de qualquer imposto a que não estivessem sujeitos
iguaes producLos do Brar.il.

Orçamento votado pelo parlamento para o exe['ciclo de
l.8U4 a l.8~U e liDnccionado pelo decreto de ~8 de S6'
t;embro de l.883

Receita.
Despeza.

.
.

.
.

Distribuida a despeza
Imperio. .
Justiça. .
Es tl'angeiros
Marinha. .
Guerra. •
Fazenda. .

34 .000 :ÔOOSOOO
3i.i53:336$737

. .
.'.
pelo~

ministerios. do
4.698:256$000
2.4.27:730 120
54\:1:945 088
4.058:837$1.55
8.041.:417$648
11.377: 150$726
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36.985 :478·'482
38.740:31 788
L754:841$306

Receita ordinal'ia e extl'aol'dinal'ia.
De·peza. . . . . . .

Deficit . . .

Despeza realizada pelos ministerios do
6.000 :712;'854
2.862:494$629
L108:403'516
6.006:008 190
10.637:965905
12.064.:734:'694

lmperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
~larinha. .
Guerra. .
Fazenda. .

A receila tem a seguin te procedencia :
23.687:616 134
4.476:455 10~
239:510 6M
6.2H:859S220
370:037$380
758:386$309

Direitos de importação.
»
de exporta ão .
Despacho mal'itimo.
Interior. . . . . .
Extraordinario. . . .
Depositos . . . . .

receita ordinaria de

35.615:441 102

Recur o , saldos de 1853 a 1854'e o existente em 30 de j unho de 1855.

5.946:682$937

E', pois,

A

Quadro demonstrativo da receita e despeza e do valor officlal
da importação e exportação no quinquennio de 18~O a
18~~

ANNQ

RECEITA

DESPEZA

1850 -1851.
185[-1852.
1 52-·1853.
1853 -1851.
1 54 - 1 55.
Média

.

DIPORTAÇlo

76.918:000 000
92.860:000'-000
87.332:000'0 O
tl5.83 :0 o.~OO
85.171:00 000
85.622:000,000

.

EXPORTAÇÃO

67.788:000$000
66.640: 000,'000
73.644:000~000

76.842:000$000
91). 699: 000 000
75.122:000$000

E te movimento commercial foi feitl) por 25.184. navios de longo
curso com 7.992.254 tonelagensJ e 32.793 de cabotagem com
3.644.519 tonelagens.
A importancia lotaI do quinquennio foi:
para a recai ta de
e para a desp~za d~

Deficit,

. .

Dondo

fi

.

.

116.375:689 984
1 2.6 7:68r 97
6.230.99' '913

. •

•••••

média annual :

pal'a a receita.
para a despeza,

H. F.

.

........
I

20

35.015:337"996
36.521: 536;5779
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A porcentagem do augmento neste quinquennio, em relação ao
precedente, foi:
para a recei ta de.
pll-ra a deapeza de

.
•

32,69
38,03

differença para a
Primeira. • .
Segunda. . .

.
.

.
.

42.454:255 956
50.310:677$931

Comparada a receita nos diversos exercicios deste quinquennio,
se nota que ella fiuctuou sempre com proporções de augmento;
apenas no exercicio de 1853 a 1854 baixou, para logo tomar no se· .
guinte a mesma proporção; a despeza, porém, sempre excedeu a
receita, dando cleficit em quatro exercicios na imp0l'tancia de
6.230:993$913.

Comparada, porém, a receita ordinaria de 171. 815: 037$176 com a
artterior, se nota um excesso de 57.069:855 038, que dá a média
annual do augmento de 11.413:971$001.
A receita extraordinaria figura neste quinquennio com a imo
portancia de 3.561 :652 808, que tendia a diminuir pela judiciosa
disposição de ser della separado o deposito, que passou a constituir
rubrica especial.
A importancia dos creditas abertos neste quinquennio foi da
43.921:762$367, sendo emittidas apoUces da divida publica) na imo
portancia de 5.213:800$000.
Nesta data a divida do Estado era a seguinte:
DIVIDA EXTERNA AO CAMBIO DE

Emprestimo de 1824.
Empresti mo de 1829.
Emprestimo de 1839.
Convenção de 1842.
blmpreslimo de 1852.

;E

Capital real

Nominal circulante

3.000:000$000
400:000 000

:oe 3.173 000$000

597
301
674
1. 040

312:51~000

•

27

622:702$000
954:250~000

500 000
2 O.~OOO
9005000
600$000

Em rdis

:.e 28. 20~ :797$00)
5.311 :171$500

3.477:37~00

5.999:1 100
9.249:893$400

52 .24.2; 430$800
DIVIDA INTERNA FUNDADA

57.706: OOO~

Apolices de 6 dl o •
"
de 5 "lo.
"
de 4%'

1.790:000~

119:6OO$vw

59.615:600$000
Amortização devida.

.

.

.

577:060~
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o Estado pagou de juro pela sua divida fun6.931:595$846
dada no corrente exercicio .
3.434:95r1$846
seodo juro da divida externa.
»
»
da divida interna.
3.556:644$000
DIVIDA INSCIUPT.\

Divida activa. . . . .
• passiva. . . . •
• t1uctuante (lelras) .

4.807:498ª463
5.872:730::;937
246:000$000

A verba annual do pagamento a pensionistas, reformados e
aposentados nesta data, foi:
Pension i las. . . . . . . •
Reformados da marinha e guerra •
Aposen lados. . . . . . . •

490:594 966
865: 778$248
360:103 396
1. 716:476~90

Ainda no exercicio de 1850 a 185'1 teve-se de fazer o pagamento
por indemnisllção de prezas dinamarquezas na importanciu de
653:462$440, e despezas da commissão mixta na de 26:384 000.
Em virtude dos contractos celebrados em 6 de setembro e 1 de
dezembro de 1850 entre o Governo Imperial e o ministro plenipotenciario d~ Republica Oriental do Uraguay, foram entregues a
a este governo de 1851 a 1855 3.567:360 dos quaes 768:000 para
Entre Rios e Corrientes.
No orçamento votado para o anno financeiro de 1855 a 1856 se
mandaram pôr em execução os seguintés disposiçÕes:
O governo é autorizado a adquirir desde já por compra o tropiche da Ilha das Cobras, e despender 100: 000 com a construcção
da Casa da Moeda; e a mandar cunhar moedas de OUTO e prata
do valor de 5 e 200 réis.
Os direitos de 5 % da tClbello onnexa á lei de 30 de novembro
de 184l serão cobrados por inteiro nas primeiras nomeações e nas
aposentadorias, reformas e jubilações.
F~ca revogada a 2a parte do art. ioda lei n. 647 de 7 de ogoslo
de 1852, e em seu vigor o art. 8 0 da lei D. 234 de 23 de novembro
de 1.'41. Ficam pertencendo ás provincias os premios de bilheteg
de loteria que não forem cobrados no tempo marcado, e terão o
dest'mo que lhes for daelo pelas respectivas assembléas.
As despezas autorizadas por esta e' outras leis promulgadas
no
.
corrente anno, sem decretação ue funJos correspondentes,
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serão satisfeitas pelos mesmos meios votados para pagamento
das que são contempladas com quantias definidas nas rubrica
respectivas.

1Sõõ

O Marquez de Paraná, no seu relatorio ao corpo legislativo,
faz um historico do estado da divida publica, pelo qual se
chega ao conhecimento, que a divida externa e tava reduzida
a:f, 5.821 :200, tendo sido pagos os juros e amortização no com·
petente prazo, e p r isso, apezar da desconl1anço geral dos capi·
taes na Europa, em consequencia da guerra entre as principaes
nações, os seus titulos eram procurados e estavam acima do par,
A divida interna fundada se achava elevada a 57.744:000 em
titulas de 6,5 e 4 % . A divida activa liquidada e conhecida no
Thesouro era de 4.555:547 283, a qual podill ser elas ificada da
seguinte forma: cobravel 3.794:358"105, duvidosa 306:fJ93:nS41,
insoluveI454:195$343.
A divida inscripta no grande livro e nos auxiliares das provincias, ainda não convertida em apolices segundo o lei de 15 de
novembro de 1 27, era de 451:002.229, havendo, além desta, a
divida de 103:672 749 de quantias menores de 400, que tinham de
ser pagas em dinheiro. A divida passiva era de 404:991::>763; ea
ftuctuante, representada por letras elo thesouro, de 1.566:000$000,
A divida do emprestimo dos orphãos era de 4.355:7808552, ade
bens de defuntos e ausentes de 1.802:767 418, e a de depositosde
841:3iG 345.
Communica que, por decretos de 2 de dezembrode 1854 e 21 de
março do corrente anno, foram approvad'os os estatutos dascaix3s
filiaes do Banco do Brazil nas provincias de Minas Geraes, Bailio,
Pernambuco, Maranhão, Pará, S. Paulo e Rio Grande elo Sul, me·
lhoramento consideravel para o desenvolvimento commel'cialede
credito nas provincias, servindo ao mesmo tempo para esLreilare
fortificar a união de todas ellas pela communidade dos interesses,
Infelizmente assim não aconteceu, as caixas tiliaes do BanCll
do BraziL nas provincias não corresponderam ao fim de sua
creação, como se vel'á no desenvolvimento da sua historia,
Depois de uma breve noti~ia sobre as repartições de Fazenda,
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na qual faz a devida justiça aos seus empregados, dá conta de que
na Casa da Moeda se cunharam, no exercicio de 1854 a 1855,
4.559:997 em ouro e 537:868 em prata; tendo este estabelecimento cunhado nos exercicios de 1849 a 1854, 23.879:805 em ouro
e3.686:471$50 em prata, guardando o ouro para a prata a relação
de6.29: 1. A receita deste estabelecimento foi de 91:558 977 e a
despeza ordinaria de 8~:577$914 ; a extraordinaria proveniente da
compra de machinas, reparos de officinas e mais despezas
foi de 104: 335'- 471.
Faz algumas considerações sobre o lançamento de alguns impostos para os quaes chama a attenção do corpo legislativo, e
pede autori ações.
Por decreto de 16 de agosto se autorizou o governo a distribuir, como indemnisação das presas da guerl'a da Independencia
e daRia da Prata, pelos officiaes do corpo da armada ou 8eus herdeiros a indemnisação n que tivessem direito, até á quantia de
624:000'" salvo as deducções que fossem justas.
Por decreto de 21 de março foram approvados quatro projectos
de e tatulos paro a creação da caixas filiaes do Banco do Brazil
nas capitae da Bahio, Pernambuco, Maranhão e Pará, e bem
assim modificando a organisação das caixas filiaes do extincto
Banco do Brazil, estabelecidas nas cidades do Rio Grande do Sul
e S. Paulo e convertidas em filiaes do actual Banco, o qual foi autorizado a elevar até o triplo do fundo disponivel a sua emissão
por decl'eto de 2 de abril.
O decreto de 10 de maio mandou executar a tabel1a que regulou as taxas que se deviam cobrar na conformidade do art. 132
do regulamento sobre a in trucção primaria, e bem assim executar as instrucções para os exames, quer da instrucção primaria, quer da secundaria.
Por decreto de 9 de maio se approvaram os estatutos da companhia da E trada de Ferro D. Pedro II, e pelo de 9 de junho se
fez a concessão de lima Estrada de Ferro, que partindo da capital
da Bahia terminasse na Villa do Joazeiro, no Rio de S. Francisco.
Por aviso de 20 de abril se declarou que o seIlo proporcional
das acções dos Bancos e Companhias devia ser cobrado no valor
nominal.
Por aviso de 7 de fevereiro se determinou que as moedas es.
ngelras que entrassem nos cofres publicas deviam ser logo
vendidas ou convertidas em moeda nacional.
tra
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Por decretos de 8 de joneiro, 17 de fevereiro, 30 de abril) 28 de
novembro, 5, 26 e 31 de dezembro se abriram os seguintes cre.
ditos:

EXTRAORDINARIO

MIl'ISTERIOS

Imperio
Justiça.
Eslrangeiros
lIIarinha .
Guerra. .
Faze,nda .

SUl'l'LE:MEl\'TAR

TOTAL

15:000 000 .

15:000s000
313: 02&j5il2
2: 650$O:JO
2.096: 331$237
3. 6Q.l : 10 ~(32
870:601$177

J5:000;"XlO

5.901:71~'6l

.
.
.
•

Nestes creditas figura a verba de 801: 101$177 para pagamento
de exercicios findos de 1853-1855.

o

OrQamento votado pelo parlamento para
exerciclo de
I8SS - ISSG e saneeionado por deeretó de G de setembro
de USS4

Receita.
Despeza

.
.

.
.

34. 000: OOOsooo
32 . 441: 240$333

.
.

Distribuída a despeza pelos ministerios do
4.843:636'000
2.669:52 '501
612: 753.$421
4.334:775.'500
8.387:749'722
11.592:80 :)l89

Imperio. .
Justiça. .
Estrapgeiros
Marinha.
Guerra . •
Fazenda. •

BALANÇO DE.

~85:>

- 1856
38.63-!:356~1D.í

Receita ordinaria'e extl'aorclinaria
De&peza . . . -. . •
Deficit. . . . . • .

Despeza realizada pelos
Impêrio. .
Justiça. .
Els trangeiros
Marinha. •
Guerra • .
Fazenda. .

40 212:&1 '701
1: 608: 292$Ô0g

ministerio~

do

7.992:885 206
2.873:960 704
640: 462$375
5.201: 161$924
H.013:196$528
12.520:981$970
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seguinte procedencia :

Direitos de imporbação .
"
de exportação .
Despacho maritimo .
Interior. . • • .
Extraordinaria. . .
Depositos . • . •

25.485:031 773
4.662·:445 594
249:081 ~98
7.655: 79;5 937
582:001~203

25:369$454

Era pois a receita ordinaria de.
38.052: 354$902
Os recursos de que dispoz o thesouro foram:
668:415 270
3.01.3:505 028

Operações de credito. . . . . . • . .
Saldo de 185-1-1855 e existente em 30 de junho

Orçamento da Receita provincial e municipal do Imperio
DO aono de I8S6
.

RECEITA
TOTAL

Provincial

Municipio do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. . . . .
Bahia. . .
Pernambuco .
. Pedro. .
Maranhão. .
. Paulo . •
Minas Geraes.
Pará . .
Alagoas. .
Ceará.. .
Paraltyba .
ergipe. .
GOj'az. . .
Malto-Grosso .
Espirito- anta
"
Rio Grande do arte.
Piauhy. • . :
Sauta Cathal'ina.
Amazonas. .
Paraná. • .

Municipal

482:664$000
2.106:805 381
1.067:782 745
!. Q11 :295$0'11
789 :055$1.00
370:00'
t
653:599;:0 14
687:H9, 12~
777:21T 76
346:567 046
;224:540 374
166:fí21 000
275:320 161
59:260 446
53:163$658
75:091$160
80:857:)447
193 :353:)414
196:915 000

50:22~OQO'

264: 196 685
8.329:029$925

9.931:8?8S222

No orçamento votado para o anno financeiro de 1856 a 1857 se
mandaram pÔr em execução as seguintes disposições:
A compra e venda de bens de raiz, cujo valor exceder de
200$000, será feita por escriptura publica, soo pena de nullidade.
Os navios, que transportarem colonos para qualquer dos portos
do Imperio, serão isentos desde já dos direitos de ancor'agem, ou
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terão uma reducção dos mesmos na razão de SUCl tonelagem e do
numero. dos colonos, ficando no governo o arbitrio dessa conve.
niencia; bem como as condições que devam satisfazer os referidos
navios para empregarem-se no transporte de colonos, e as mulLas
em que os infractores incorrerem, com tanto que não excedam' ao
dobro do frete para cada um dos passageiros.
Os dir,eitos do ouro da companhia do Morl'o Velho são reduzidos na razão de 1 % em cada anno, até que ü referida com·
panhia fique no mesmo pé em que se acha a de mineração nacional,
revogada a 2a parte do art. 32 da ·lei n. 514 de 28 de outubro de
1848.

As apoUces dos emprestimos decretados pela assembléa le·
gislativa do Maranhão gozarão dos mesmos privilegios, de que
gozam as das provincias do Rio de Janeiro e Minas Geraes pelas
leis de 21: de outubro de 1843 e 28 de outubro de 1848.
O governo é autorizado a substituir o systema de cobrança do
imposto sobre aguardente de consumo, estabelecido nas leis de 30
de novembro de 1841 e 21 de, outubro de 1843, por outro de melhor
arrecadação, e a alterar o systema de arrecadação do imposto.do
sello, estabelecido nas leis de 21. de ou tubro de 1843, 18 de setembro
de 1845, 6 de setembro de 1850 e t 7 de setembro de 1851.
As despezas autorizadas por esta e outras leis promulgadas no
corrente anno sem decretação de fundos, serão pagas' pelos mesmos meios votados para o pagamento das que são comtempladas
com quantia definida nas rubricas respectivas.
O governo é autorizado para emittir bilhetes do thesouro até a
somma de 8.000:000 , como antecipação de receita no exercicio
desta lei.
Ficam em vigor todas as disposições da lei do orçamento ante·
cedente, que não versarem particularmente sobre a fixação da receita e despeza e não tiverem sido expressamente revogadas.

18õ6

O Marquez de Paraná começa o relatorio, que apresentou ao
corpo legislativo, animado pelo crescente augmento da receita,
a qual orçou para o futuro exercicio em 36.450:000~, acreditando
q~e a publicaÇão da nova tarifa traria alguma diminuição no orça-
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menta por serem reduzidas as taxas de generos e mercadorias
de primeira necessidade ;. mas tambem se persuade que isto se
daria sómenGe em principio, sendo compensada tal diminuição
pela nffluencia dos mesmos generos no futuro.
Comml1nica que o serviço dos emprestimos, e outros encargos
financelt·os, em Londres, passal'am da cása Goldsmid, Thompson
e King para a de Rotschild e Filhos por contracto celebrado em
7 dejunho de 1855. Aquelle serviço tinha-se feito com regularidade e pontualidade, tendo sido remettidos nesse anno os juros e
amortização na importancia de 3.7 7:120 000.
Por este contracto ficou estipulado, que se pagaria i/4 % pela
venda do ouro em pó eem barra, diamantes, aceite e pagamento deletras, seguro e outros, á excepção daquelles pelos quaes já tivessem sido pagas'commis ões, pelo dinheirà empregado na compra
de apolices para amortização ou em deposito, e pelo dinheiro entregue a outros para pagamento de dividendos; i/2 % pelo pagamento dos emprestimos de que elles não eram os contratadores·,
1 o/J sobre o valor deeffeitos, de navios, e de diversos artigos comprados ou vendidos não se incluindo a corretagem, e pertencendo
ao Estado as bonificações usuaes concedidas pelos manufactureiros, negociantes, etc, etc; finalmente que nas contas correntes
os juros seriam reciprocas, obrigando-se ao adiantamento de
qualquer quantia até E 100.000 para qualquer eventualidade.
Faz um historico sobre o movimento da divida imcrna, havendo pequena differença no algarismos em relação ao armo
preceden te .
Dá conta de algumas alterações feitas nos estatutos do Banco
do Brazil em relação ás uas caixas filiaes, as quaes gozariam do
triplo de emissão como a caixa matriz; destas sómente se achavam
funccionando a de Minas, S. Paulo e Rio Grande do Sul, e contava
que em junho entrassem em exercicio a da Bahia, Pernambuco,
Maranhão e Pará.
Diz que a nova organisação dada ao Thesouro e ás ThesOllrarias
continuava a prod uzir o melhor effeito em relação ao serviço da
administração da Fazenda; a escripturação central do Thesouro
proseguia satisfactoriamente, e as Thesourarias organisavam os
~~us balanços de maneira que já se l?odia apresentar, no prazo da
el, o balanço geral da receita e despeza de 1853 a 1854.
O estado da 3a contadoria era satisfactorio' tratava-se da liquida . .
'
çao da dlVlda, tendo-se extrahido do anno pa::sado em diante
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6.252 certidões na importancia de 174:552· 790 da divida activo, e
661 processos da passiva na importancia de 753:909· 899 .
. A divida activa, liquidada por esta repartição, desde sua instalação até fins do anno passado, montava a 1.123:277, 611 e a passiva a 2.012:506 014 relativa a 3.139 processos, existindo por
liquidar 755.
Por decreto de 26 de março se reorganisou a contadoria de marinha na conformidade do § 40 do art. 11 da lei de 28 de setembro
de 1853; e tambem se reorganisou a intendencia por decreto
de 16dejunho.
Por aviso de 5 de maio se declarou que, pelo facto de transportar o navio colonos, não era dispensada a apl'esentação do
manifesto ou certificado exigido pelo regulamento de 22 de junho
de 1836.
Por decretos de 31 de Janeiro, 12, 26 e 29 de março, 23, e 26
de abril, 18 de outubro e novembro e 17,24 e 27 de dezembro se
abrirem os seguintes,,=creditos :
Jl.UNlSTERIOS

EXTRAORDINARIA

Imperio. . •
Justiça. . .
Estrangeiros .
Marinha.
Guerra.
Fazenda

SUPPLE:\lENTAR

TOTAL

2.i88:009~-64

113 :258,' 00

2 .301:268 36-1

Além destes creditas, o parlamento votou]o de 6.000:0:;0$ para
colonisação, cáes da Alfandega e dique da ilha das Cobras.
Orçamepto ,'otado pelo parlamento para o exerclcio do
J.8S6 a .8~"'. e sanccionado pelo decl'eto de IS de 80temb.'o de J.8SS
Receita.
Despeza.

_ .
. .

.
.

.
.

3-1.000: OOO~OOQ
33.785:380 20

. .
_ .

Distribuida a qespeza pelos ministerios do
Impel-io . .
Justiça. . .
Estrangeiros.
Marinha.
Guerr.
. .
Fazenda. .

5.312:539,000
3.002:472. 212
588:720. 7
4.5'37:282, S 3
8.693:017~368

1L651:349 275
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BALANÇO DE 1856 a 1857
ReceHa ordinaria e extraoràinaria .
Despcz(l. . . . . . . . . :
Saldo. . . . . . . . . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

49.156:414' 724
40.373:9635436

.
.
.

8.782:451~288

Despeza realisada pelos ministerios do
Jmperio . .
Justiça. . .
Estrangeiros.
Marinha. .
Guerra. . .
Fazenda . .

6.656 :227$301
3.309 : 732.~6lS
639: 374.~130
5.51 :457578
10.641:768'
13.616:40:l;;j-W3

°

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de im p rtação
».
de expol·tação
Despacho mariLimo. .
Interior . . . . .
Extraordinaria. . .
Depositos. . . . .

32.856:2~2l-l

6. 910 :998:'779
249:445'573
8.597:491:'403
5-12:215$675
1.086:504$639

Era, pois, a receita ardina rIa de 48.614:199 049.
O Thesouro serviu-se de operações de creditas na imporlancia
de 960:433 470.
No orçamento votado para o exercicio de 1857 a 1858 se mandaram pôr em execuçuo as seguintes disposições:
Ogoverno fica autorizado a emittir bilhetes do Thesouro até fi
somilla de 8.000:000 , como antecipação de receita nesse exercicio.
Os direitos de exportuçüo serno cobrados na razão de 7 oI o
desdet de janeiro de 1857 até o fim do anno financeiro de 1858 a
1859. A taxa de escravos 6 elevada ao dobro do que actualmente
paga. Além dos impostos de que trata o art. 1 § 10 do regulamento de 15 de junho de 1844, cobtar-se-ha na cidade do Rio de
Janeiro, e nas capitaes da Bahia, Pernambuco, e Maranhão, uma
taxa que será fixada pelo governo, tomândo por base a imporlaneia de cada classe de industria e profissão mencionada no
regulamento, excluindo aquellas que por sua pequenhez não
devam ser sobrecarregadas com essa taxa; essa tnbella será
approvada pelo corpo legislativo.
Fica lt'iplicado o imposto sobre seges e mais vehiculos de
conducção de que trata o art. 46 da lei de 17 de setembro de 1851,
o qual será arrecadndo pelo thesouro, de 1 de janeiro de 1857 em
dianle, sendo o seu producto entregue á Camnra Municipal que o
empregará exclusivnmente no cajçamento da cidade por meio de
parallelipipedos.
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Ficam em vigor as disposições da lei de 24 de novembro de
1830 ácerca da avaliação semestral das rações de forragens.
Ogoverno fica autorizado a contractar o serviço da limpeza e
esgoto da cidade do Rio de Janeiro, dando privilegio exclusivo
com tanto que as despezas resultantes do contracto que fizer
recaiam somente nos proprietarios, que se aproveitarem de tal
serviço.
Ficam em vigor todas as disposições da lei do orçamento
passado, que não tiverem sido expressamente revogadas.

ISõ?'

O Con$elheiro Bernardo de Souza Franco, (depois Visconde de
Souza Franco), no relataria que apresentou na sessão deste anno,
mostra-se animado, como seu antecessor, com o estado lisonjeiro
dos finanças do paiz, porque achavam-se pagas todas as suas
despezas, existiam nos cofres do thesouro e thesourarias de algumas provincias avultados saldos, e não havia em circulação
bilhetes do thesouro, o que significava a não existencia de divida
ftuctuante.
.. Orçando a receita em 39.000:000 e a despeza em 37.613:469840,
esperava que se daria um saldo de 1.386:540 160 si por ventura
despezas extraordinarias não perturbassem esta perspectiva,
como aconteceu no exerci cio passado, no qual só a vel'ba soecorras publicos, por occasião da epidemia do cholera-morbus,
montou a 2.211:362 815.
Communica que fi divida externa foi reduzida na importancia
de 1.269:333 333, correspondente á amortização de E 142.800 dos
emprestimos em circulação, continuando estes titulos a ser
cotados na praça de Londres por alto preço, sendo esta a expressão do credito do paiz.
A divida interna não teve alteração; a inscripta, ainda não
convertida em apolices, importava em 144:371 845, as quaes, por
não terem sido solicitadas, não l1aviRm sido entregues a seus
donos.
No decurso do anno, liquidou-se a quantia de 458:079 779, correspondente a 602 processos, sendo o seu total, desde a reforma
do thesouro, de 2.468:913 719 correspondente a 4:741 processos.
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A divida activa representava um total de 4.954:843 320 do qual se
reputava cobravel a de 4.144:347 600, duvidosa 353:632 390, e insoluvelD de 456:863.320.
A moeda papel em circulação era de 44.689:975 600, tendo o
Banco do Brazil resgatado 2:000 000.
Trata do thesouro e mais repartições connexas que julgava
sufficientemente providos de empregados, tendo melhorado os
seus trabalhos, ejulgando de equidade o augmento de ordenado,
que solicitavam.
Todavia, acreditava que a repartição do contencioso tinha
necessidade de ser provida de mais alguns empregados habilitados em direito; fallou com vantagem dos serviços prestados pela
casa da moeda, tornando-se urgente para eUa um edincio apropriado, e apresentou o plano e ol'çamento da obra, calculada
em 561:299 220; reclamou tambem um ediflcio apropriado para a
Typograpbia Nacional, sendo de absoluta necessidade a creação de
um jornal oflicial, pois que em um paiz regido pelo nosso systema, a publicidade é uma condição essencial da existencia das
administrações.
Faz algumas considerações sobre a arrecadação de alguns
impostos, e chama a uttenção do corpo legislativo para o abuso
praticado por quasi todas as assembléas provinciaes, tributando
os generos de importação, e outros que lhes 8ão expressamente vedado pela lei de 12 de ogosto de 1834.
PaI' decreto de 10 de agosto foi o governo alltorisado a depositar
no Banco do Bl'azi! e caixas filiaes as sommas disponiveis que
houvesse no thesouro e thesourarias, abrindo conta corrente com
jUl'OS; pelo de 20 do mesmo mez autorisou-se o governo a garantir,
ou por si negociar, dentro ou fóra do Imperio, um emprestimo
para a companhia da Estrada de ferro de D. Pedro II de um terço
do capital fixado a esta empreza, que gozava a garantia de juros,
e bem assim a outros companhias nacionaes ou estrangeiras, que
se ol'ganisassem para as explorações e construcção das estradas
deferro de Pernambuco, Bahia e S. Paulo, comtanto que esti,
vessem nas condições em que se achava a de Pedro U, isto é, que
tive'sem effectivumente empregado em obi'as 20 % do capital
garantido, podendo o governo subscrever até um terço elas acções
das companhias de estl'auas de ferro de capital garantido.
Por decreto de 23 de mal'co se mandaram executar a nova tarifa
das alfandegas e as suas d'isposições preliminares; e pelo de 11
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de abril se conferiu á Mesa de Rendas do porto de S. Francisco, na
provincia de Santa CatharIna, não só o despacho de productos na.
cionaes e estrangeiros que já tivessem pago os respecti vos ill1reitos,
como ainda de exportação dos productos nacIonaes para dentro e
fora do ImperIo, e admittiu a despacho os navios nacionaes e estrangeiros carregados de sal, e carvão de pedra, ou se achassem
com prehendidos nas disposIções do § 10 do artigo unioo do deoreto
de 15 de maio de 1850, sendo desempenhadas pelo administrador
da dita Mesa as attribuições que o § 50 do referido decreto tncumbia
ao inspector da alfandega de Santa Catnarlna; os outros generos e
mercadorias esbrangeiras seriam prImeIramente despachados na
referIda alfandega, recebendo cada navIo um empregado da mesma
alfandega até o porto de S. Francisco.
Por decreto de 11 de novembro se regulou a isenção de direitos
âa alfandega de que goza o corpo eliplomatIco estrangeIro.
Por aviso ele 22 de abril se deu regulamento á dIrectoria geral
das rendas.
O thosouro sacou para Londres a somma de 680:248;, ao cam·
bio ele 271/2, equivalente a 5.922:678$831 para o serviço dos em·
prestImos externos. A cotação destes titulos fluhuava enhre 102
e 103, e a dos tItulas internos entre 90 e 88, o cambio enbre 267(8
e 281/4.
Por decretos de 3 de janeiro, 14 de fevereiro, 24 e 28 de março,
4, 25 e 27 de abril, 31 de outubro, 28 de novembro, 9, 23, 29 e 31
de dezembro, se abrIrah(os creditas seguintes:

MINISTERIOS

EXTRAORDINARIA

SUPLEMENTAR

'rOTAL

Imperio
Justiça.
Estrangeiros.
Marinha
Guerra,
Fazenda ,

i. 420: 684'191

645:000$000

775: 684!S191
291:614$781
5 :000'000
1.256:867$063
2.197:064.609
1,368:700$UOO

291:614$781
56 :OOO~OOO
1. 256 :867 063
2.197: 054$509
1. 368: 700$000

645:000$000

5.945:930$644

6.590:930 64!

'.

Nestes creditos figura a quantia de 1.043:700$ para pagamento
de exercIcios findos,
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Orçamento votado pelo parlamento para o exercício de I8~7'
a 18~8 e sanccionado pelo decreto de I de outubro
de 18~6
Receita. • .
Despeza. . .

• .
• .

.
.

•
.

.
.

.
.

.
.

•
.

.
.

35.500:500 000
35.500:496$000

.
.

Distribuida a despeza pelos ministerios do
5.750:t72;'482

Imperio. .
Jnstiça. •
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . •
Fazenda. .

3.095:502.~12
(H :736:'753

4.595:463,'273
9.537: 3341;i720
11.881:286$560

BALANÇO DE 1857 a 1858
Receita ordinaria e exlraordinaria.
Despeza. . • . . . . . • .

.
.

.
.

.
.

.
.

•
.

.
•

Deficit.

•

•

.

.

•

•

. .

• • • •

.

•

•

49.747:007'187
5i. 755 :656.'906
2.00S:6!9~719

Despeza realizada pslos ministerios do
8. 3J2: 889$954
3.73 :665~'J58
1. 598 :670 157
10.'196:297;:.671
14.207:026,'416
13.380: 107$250

Imperio. .
Justiça . .
E lrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Fazenda. .

Areceita tem a seguinte procedencia :
Direitos de impQrtação .
)}
de exportação .
Despacho mal'ltímo. .
Interior. • . . .•..
Extraordinaria. • •
Depositos. • . • .

Era, pois, a receito. ordinaria de

32.2i3:399'i'~~6

6.661:89l$.U9
264:477'199
9.687:727$615
919:511 68
317:506$248

48.827: 495 219

Othesouro serviu-se de operações de cre-

dito na importancia de .

1.074:930",587

No orçamenlo votado pelo parlamento para o exercicio de
1858 a 1859 se mandaram executar as seguiutes disposições:

Ogoverno é autorizado a emiUir bilhetes do thesouro até a
sornma de 8.000:000~, como antecipação de receita no exercicio
deSla lei.
Os escrivães e tabelliães que, no prazo da lei, deiKarem de remeller ao thesouro as certidões de siza dos contractos de compra
e venda dos bens de raiz, que tiverem sido lavrados em .seus carlarios, incorrerão, por cada certidão não remettida, na multa de
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50' a 100:', imposLa pelo presidente do tribunal do thesouro na
Côrte e provincia do Rio de Janeiro, e pelos inspectores das Lhe.
soururias de Fazenda nas diversas provincia , ficando o governo autorizado a ol'ganizar um novo regulamento para a arrecadação do imposto da siza, substituindo a multa do alvará de
3 junho de 1809 pela de 10 % a 30 O/o do valor da cousa vendida ,
repartida mente entre o comprador e o vendedor.
As multas de revalidação elo sello fixo e proporcional impostas
nos arts. 13 e 14, da lei de 23 de outubro de 1843, ficam reduzidas
de 10 até 20 o / o do valor dos titLl10s.
A receita proyeniente do em prestimo do cofre dos orphãos
será escriptllrada sob o titulo - depositos - ficando sem etreito
a 2R parte do art. 13 da lei de 6 de setembro de 1854.
Ficam sem vigor os arts. 24 e 27 da Lei de 18 de setembro de
1845.
E' o governo autorizado a fazer desele já as operações de cre·
.dito necessarias para cumprir os contractos dos emprestimo
externos de 1829; a despender no exercicio de 1857 tl1858, por
conta das verbas dos §§ 1, 17 e '18 do art. 3 da lei n. 884 de 1 de
outubro -de 1856, as nlesmas sommas consignadas nos para
graphos correspondentes da presente lei, e bem assim as dos
§§ 10, 11, 19, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 40 e 45 do art. 20 da mesma lei,
e a de 550:000 além de 400: COO , e a de 17:000$ além de 12:638;'
consignadas nos §§ 27 e 38 da mesma lei applícados aos juros da
Estrada de Ferro D. Pedro II, etc.; a reformar o Correio geral,
organizando uma secção especial para o serviço postal para fora
do Imperio; e a reduzir, como for conveniente, as taxas de importação cobradas na Mesa de rendas de Albuquerque, provincia
de Matto Grosso, podendo dar tarifa especial.
As corporações de mão morta, que gozam do direito de con'
verter o producto de seus bens em apolices da divida publica,
poderão extender essa conversão a acções das companhias de
estradas de ferro garantidas pelo Estado.
As m~rcadorias, e quaesqller objectos pert~ncentes ás admi'
nistrações provinciaes, são isentas dos respectivos direitos de
importação; e bem assim as machinas p1'oprias para lavrar ter'
ras, preparar as producçôes da agricultura e para o serviço de
quaesquer fabricas para navios a vapor e estradas de ferro.
Continúa por mais um 8nno a autorisação e1ada ao governo
no § 30 do art. 11 da lei de 1 de ou tubro de 1856.
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Ficam em vigor todas as disposições da lei do orçamento antecedente, que não versarem sobre a fixação da receita e despeza
e não tiverem sido expressamente revogadas.

ISõS

o Conselheiro Bemardo de Souza Franco (depois Visconde de
Souza Franco), no seu relotorio apresentado ao corpo legislativo,
continúa lisongeado com o perspectiva do augmento da receita,
orçando a de te anno em 45.000:000" ; porém ainda assim recommendava o maior cuidado na decretação de despezas, attendendo- e á eventualidade de algum acontecimento no Sul do
Imperio, e á necessidade de auxilios ás companhias de estradas
de [erl'O e I'odagem, e ú navegação, bem como á colonisação,
objecto este do maior in teres e para o paiz.
Dá conta da execução da lei de 10 de agosto de 1857 que mandou
recolher ao Banco do Brazi! e caixas filiaes os saldos do thesouro
eLbesourarias, e transcreve o contracto, que para esse fim celebrou com esse estabelecimento, e do qual tinham resultado vantagen não só para esle como paro o Thesouro, entrando em circulação um capilal importante que pel'mittia o augmento dos descontos, facilitando as transacções commerciaes, como se via no
balanço do Banco, ao me mo tempo que o Estado auferia os proventos de um capital que, sem esta providencia, estaria inactivo'
Das arcas do thesouro,
A.cha que a restricção da lei, limitando ao Banco do Brazil este
deposito, trazia o inconveniente de uma especie de monopolio, que
o animava a imposições como a fixação do juro, o que certamenteMo aconteceria si o governo fosse nutorisado a ef'fectuar
aquelles depositos nos estabelecimentos que mais vantagens e
garantias offerecessem.
Communica a approvação dos estatutos e a encorporação dos
Bancos Commercial Agricola, Banco da provincia do Rio Grande
do Sul, de Pel'l1ambuco, Mal'anhão e Bahia, lodos com a taculdade ele emitLirem até [l s m111a do seu capital effectivo. Igual
[aval' [ai concedido 00 B",nco Rural HypothecOl'io.
JL\lga que a el fficiencia ele estabelecimentos de .crediLo concorria nua só para as difficuldades das Ll'ansacções commerciaes
II. F. 21
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de umas para outras provincias, corno entorpecia o desenvolvi.
mento da industria e o. progresso da nação principalmente em um
paiz onde o meio circulante é escasso, e ainda se desconhece n
importancia da elasticidade do credito.
Dá noticia do auxilio prestado pelo governo 00 Banco do
Brazil e ao commercio com a sustentação do cambio por occa ião
da crise dos Estados Unidos, que teve forte reproducção na praÇll
de Londres e outras da Europa, operando-se sem maior transtorno
as transacções apezar da elevação da taxa dos descontos, que foi
levada a 11 % em dezembro.
Estas medidas contribuiram para manter-se u confiança, e
fazerem-se as transacções reglllarm ente, obstando-se a suspensões
de pagamentos que sómente deram-se nnquellas casas, que
circumstancias anteriores não permittiam continuar.
As saffras dos principaes generos de expQrtação, como café,
algodão, assucar, fumo, etc, etc, completaram o resultado das
medidas, fazendo entrar o commercio e o puiz em sua vida re·
guIar.
A divida externa fundada ficou reduzida a J!, 5.493:008 tendo-se
amortizado 147:500 J!,; sendo remettidos os fundos necessarios
para esse compromisso.
A essa circumstancia sem duvida se devem as vantagens
de que gozaram estes titulos, que mantiveram sempre alia
cotação no tempo da crise, quando outros soffreram notavel
~epreciação .
A divida interna não teve alleração; quanto á divida passiva
liquidaram-se 598 processos importando em 232:894.420; a do
deposito de orphãos em de 4.413: ::120'337; u de defuntos de
2.849:898 120.

A divida activa era de 5.112: 107 260, da qual era insoluyel
a importancia de 428:975 236.
Tratando do thesouro, acha de conveniencia a creação de umo
directoria geral que se occllpasse de todas as contas da receila
e despeza, e melhor remuneração dos empregados para se
poder obter pessoal mais habilitado, conservando-se os bons
existen tes.
Referindo-se aos receios do seu antecessor ácerca da dimi·
nuição da receita em virtude das alterações da nova tarifo,
diz que, longe de assim acontecer, houve um 8Ugmento de
3.168:177'800, comparado este exercicio com o de 1 56 a 1857,
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Expediu o governo os decretos de 29 de agosto e 27 de maio ultimo pelos quaes se fizeram red ucções nas taxas de diversos artigos de importação, e o de 24 de novembro do anno passado, que
permittiu R verificação do pezo real das mercadorias, assim como
o de 27 de março que isen tau o carvão de pedra dos direitos, e
regularisou as taxas de outros artigos.
Tratando dfls alfandegas cccupa-se do melhoramento dos
,encimentos dos seus empregados, e tel'mina com uma noticia
sobre as obras que se achavam em progressivo andamento;
communica o contracto feito para a construcção da cosa da
moeda por 980:000 . e reclama um edificio para a Caixa de
Amortização.
Faz algumas considerações sobre a execução do § 30 do art.
11 da lei de 1 de outubro de 1856 relativo ao imposto deindustria e
profissão, e do art. 12 da lei de 2 ele setembro de 1857 sobre a sonegação das sizas dos bens de raiz; e tel'luina, communicando
que o governo resolveu fazer por si o emprestimo para estrada
de ferro de Pedro II, como foi auLo1'Ízado.
Por decreto de 1 de maio se mandou executar o regulamento
pam a arrecadação do imposto sobre o consumo da aguardente
de producção do paiz.
A circular de 19 de outubro determinou que nos despachos de
baldeação e re-exportação de mercadorias não sujeitas á direitos
de consumo, não se devia exigir a caução do art. 240 do regulamento de 22 de junho de 1836.
PaI' decretos de 6 de fevereiro, 6 e 20 de março, 3, 10 e 24 de
abril, 1 de maio, 24" 2 e 30 de dezembro, foram abertos os creditos seguintes :

I
MIXls'rERIOS

EXTRÃORDIXAIUA.

SOPLEMEI\TAR

TOTAL

[mperio

Estrang~ir~s •

Marinha
Guerl'a.
Fazenda

-

•

.

i.461:250~000

813:9 ,11'200

2.275: 23·1,'200

41:000"000
139:5,10 '000
3.226: 91t:02,1
2.78 :02S'33-1 I
1.522:700$000
7.718:200:"365

1. 502: 250,"000

953: 524:" 00
3.226:9-14' 02-1

2.7 8:02~ratl

1.522:700 000
9.993:-1-13~555
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O.·çamen'lo votado pelo parlamento para o cxel'ciclo de
:i858 a 1.859 e sanccionado pelo I.eCI'eto de :26 de 8e'lembro de 1.85"-

Receita.
Despeza.

.
.

.
.

.
.

.
.

_ .
. .

30 ..J2S: 100SOO0
40.097:06' "m

Distribuida a despeza pelos mini terias do
7. 35·! ;..175~000
3.737: 70·B90-!

Imperio. .
Justiçn.. .
Es trangeiros
.i\1al'inhn..
Guerra . .
Fazenda. .

6~0:520)O

G

-4.975:961:'913
11. 020 :62-1-;556
12.33\):789;000

a 1859

BALANÇO DE 185

46.91n:9~5~i5
O'ôti~

Rec3Ua ordillal'ia c extraordiual'ia.
Despeza.

Def/icit.

.

.

.

.

.

.

.

.

52.71 :5

5.798:5'5'193

.

Despeza realisada pelo minislerio do
Imperio. _
Justiça. .
EstI:angeiros
iilarlOlia. .
Guerra . •
Fazenda. _

10.30,!:41l$O-l1
4.8il:775:· 28
802: 17 .;871
9.56l:46 '-03
12.539:516:.;2 O
15.01\):200;553

A receita tem n seguinte procedencia:
Direitos de importação.
»
de exportação.
Despacho mal'i timo
Interior. . . . .
Extraordinaria. . .
Depositos . . .

Era, pois) a receiLa ordinaria de.

29. 02l :7!l'2-)JOS
7.3 0:0691913
2'0:05nl~

9. 593: 8i:003
7-ll: J '115
98l: 66";

46.175: 07"300

Por decreto legislativo de 15 de setembro de 1858 se deLermj·
nau que a lei do orçaménto de 26 de setembro de 1857, votada para
o exercicio de 1853 a 1859, continuasse em vigor no anoo financeiro de 1859 a 1860, emquanto não fosse promulgad'a fi lei do orçamento desse exercicio, considerando-se como parte dessa lei ~
despezas não contempladas nella, por6m autorisadas por leI
anteriores e posteriores á presente, exceptuando-se os creditO"
abertos para serviços limitados ao exercicio da referida lei, o
quaes não con tin uariam além do seu lermo.
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CONTRACTO PARA O LEVANTAMENTO DO EMPRESTIMO DE

1858

Contracto celehrado em 19 ele maio de 1858entreS. Ex. O Sr.
Commendadol' Francisco Ignacio de Carval110 Moreira, Enviado
Extraordinario e Mini tro Plenipotenciario de Sua Magestade o
'I'. D. Pedro II, Imperador eon Litucional e Defensor Perpetuo do
BI'8 ii de uma parte, e rIe outra o Barão Leonel de Rothschild, Sir
AlllollY d Rolhschild, Baronete Barão Nnthaniel de Rothschild e
o Barão Mayer Amscheld de Rothschild, banqueiros da cidade de
Londres, usando da fil'mn social de N. M. Rothschild & Sons,
para o fim de dar execuçUo ao Acto da A. sembléa Geral Legislativa do Bmzil, sanccionado pelo Decreto Imperial de n. 912,
dalado de 2 de agosto de 1857, que autorizou o Governo Imperial
para le\'antar um emprestimo equivalente a um terço do capital
da Companhia da estrado. de ferro ele D. Pedro II. e para prover
ao pagamento dosjuro do dito emprestimo, e da sua amortização,
não excedendo o 7 % os juros garantidos ao anno da terça parte
do dito capital.
Em virtude do que Sua ~Iagestade Imperial, por Decreto de 11
ele fevereiro de 1858, n. 2.104, determinou que a importancia da
dita terça parte do capital fosse realizada por meio de emprest.imo,
e, em conFormidade das condições annexas ao mesmo Decreto, foi
a dila terça parte do capital fixada em E. 1.425.000.
E havendo ua Mag-e lade Imperial autorizado, pelo ln trumento datado de 12 de fe,ereiro de 1 58, ao Commendador Franci co Ignacio de Carvalho Moreira para contractar na cidade de
Londre' o emprestimo ela somma acima referida, conveiu o dito
Commendador Franci co Ignacio de Carvalho Moreira em a~signar
ecumprir, por parte de LIa Magestade 1m perial, o contracto geral,
cuja cópia vai junta, por via de especificação (schedule) n. 2, pelo
capital de E. 1.526. 00· e devendo o dito contracto geral ser immediatamente depositado no Banco de Inglaterra, preparar-se-hão
8polic~ e peciaes de tinadas para o fraccionamento e distribuição
do capital do dito empresLimo, na razão de E. 100 por cada apoJice.
Eobl'jgando-se os ditos Srs. N. L Roth cIJild & Sons, por este
contract~, n negociar o dito emprestimo sob as condições e clausul~s adwnte mencionada, convieram os ditos Srs. N. M. Roth~chlld & Sons e o Commenclador Francisco Ignacio de Carvalho
Moreira no seguite, a sôber:
1.0 Os ditos Srs. Roth child & ons tomarão immediatamente
sobsu~re p nsabillidnde o empre timo de E. 1.425.00, na razão
de E. 9()«10«0 por cada E. 1.526.500, somma equivalente ao capital
real d.e E. 100, formando, juntamente com as com missões adeante
mel1~lona.dns, o total de.E. 1.457 .0E:2"10,,0, oqual será realizado
em ~lUhelr~, conForme o que se acha disposto na especificação
l1fi' 1, ~ cUJo producto, depois de recebido, será applicado para os
ms adwnte mencionados.
2. 0 O pagamento da elita somma de.E. '1.425.000 será effectuado
pelos ditos Srs. :N. M. Rothschild & Sons, pelo modo seguinte:
2- •

2~ Vo
~%

2- %
Q%

Libras esterlinas 356.250 no 1. o
»
.»
356.25» Lo
..
»
»
356.250» L o
.
"
»
356.250 » LO

..

.

de junho proximo futuro.
ele agosto proximo futuro.
de outubro proximo futuro.
de dezembro proximo futuro.
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Por todos estas quantias será o Governo Impedal creditado
em conta separada entre o mesmo Governo e os ditos rs. N. M.
Roth child & San, na quulidode de seus Agentes finonceiros c
ficarão sujeitos, pelo que respeita 00 v ncimento de juros duraIlle
o tempo que estiverem em poder dos Srs. N. l\l. Rothschild &
Sons, ás mesma condiçõe do art. qO do contT'octo da Agencia celebrado pelo Governo Imperial com o ditos ·rs. . M. Roth cbild
& Sons, na data de 20 cle junho de 1855.
3. o Serão preparados e 8 ignadps pelo Com mendador Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, por parte do Governo Imperial
e por elle entregues aos ditos Srs. N. M. Rotll child & Sons, Il~
10 de agosto de 185 ,ou depois des e dia, segundo parecer mais
conveniente, apoUce especiaes para o fraccionamento e distribuição do capital de E. 1.526.500.
Cada uma destas apolices será do valor de E. 100, pagavel
ao portador, com vencimento de juro no razão de E. 4,,10,,0, por
anno, sendo contados esles juros do iode junho de 1858 em diante, pagaveis em cada semestre quese vencer no 10 de dezembro
e 10 de junho de cada um dos annos subsequentes.
O 10 pagamento semestral será realizado no 10 de dezembro
de 1858.
Serão annexados ás apolices emittidas em cumprimento de te
contractos coupons ou cectiflcados de dividendos, pagaveis por
parte do Governo Imperial (na razão'do juro, e na épocasjú
mencionadas) á casa bancaria dos Srs. N. M. Rotl1schild &Son
em Londres; estes coupons poderão ser assignados pelos ditos
Srs. N. M. Rothschild & sons por si, ou em nome do Commendador Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, como representante
do Governo Imperial, e o dito Commendador Franci co Ignaciodc
Carvalho Moreira se obriga) em nome de Sua Magestade Imperial,
a que Sua Magestade Imperial e f=;ellS Successores remettam devida
e regularmente aos Sr.. N. M. Rolhscbild & ons em Londres
os fundos precisos para o pagamento dos dividendos que se forem
vencendo,concernentes ao dito capitalde E. 1.52G.500, de modo que
a importancia de taes dividendos esteja em poder dos ditos rs.
N. M. Rothschild & Sons, quinze dias, pelo menos, antes das respectivas épocas em que o pagamento desse dividendo se lornar
exigivel.
4. o O Governo Imperial resgatará ou pagará a dita sommade
E. 1.526.500 dentro do prazo de 30 annos contados do 1° de
junho de 1858, por meio de um fundo annual d amortização de
E.1c<19ccO % docf1pilal deE. '1.526.500; o qual1'llndoseráfornecido pelo Governo Imperial em cada um dos semestres do
referido prazo de 30 annos, e accumulado para esse fim á imrortancia dos dividendos vencidos succe sivamente pelas apollces
que forem resgatadas ali por sorteio, ou por compra effecLuadn
em qualquer época no decmso dos 30 annos já referido, como
adeante mais particularmente se explicará; e tl:les dIvidendos,
correspondentes a essas apolice , continuarão a ser pagos se~eo
tralmente pelo Governo Imperial, corno si as mesmas apollce
não houvessem sido cancelladas ou resgatados no 10 de dezembro
e 10 de junho de cada um dos annos que forem decorrendo no
prazo já referido de 30 annos, até ficar completamente resgatado
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o dito emprestimo, e a importancia dos dividendos ultimamente
refel'idos sel'á encol'porada, logo que fôr recibida pelos Srs. N. M.
Rothschild & S n ) aos fundos pal'a a amortização acima dita.
5. 0 O dito fundo de amortização e a accLlmulaçiio do mesmo
aos dividendos das apoiices, que forem resgatadas successivamente pOl' com prD, ou por sorteio) como já foi dito, serão applicado Dnnualmente para o re gate do dito empl'estimo de i!,
'1.526,500, e este resgate será effectuudo pelo modo seguinte, a
saber: por meio de compra de apoUces, quando estas estiverem ao par ou abaixo do paI'; por sorteio, quando estiverem
acima do par.
Taes sorteios terão logar em Lond res dous mezes do calendario antes do 10 de dezembro edo lo dejunhodecada anno: o resultado será immediotamente publicado em dllas folha diarias de
Londre , e os numero sorteados serJo pagos ao par, juntamente
com os dividendos correspondentes, no fim dos seis mezes do
enlenderio, contados do 10 de dezembro ou 10 de junho segllinte,
ou como lôl' mais particular mente explicado pelo contracto geral,
constante da especificação ( chedule) 11. 2, cuja cópia acha-se
junta.
OCommendador Francisco 19nacio de Carvalho Moreira obriga- e pOl' parte de Sua Magestade Imperial. a que Sua Magestade
Impel'ial e seus ucce sores, façam annualmente remessa, em
devido tempo, aos Srs . 1. Rothschild & ons, em Londres, das
sommas precisas para a dita amortiza ão, de maneira que tae
omma, estejam em poder dos rs. Rothschild & ons em Londres, quinze dia, pelo meno ,antes da respectivas épocas em que
deve ter logar a opernção da amortização, a saber: quinze dias
antes do 10 de Dezembro e do 10 de Junho de cada anno' ficando
outro im, estabelecido que o ditos Sr.5. N. M. Rothschild & Sons
não serão em caso algum obrigados a compraI' apolices quer ao
P?r, quer abaixo deste, sinão quinze dias depois de haverem recebido em Londl'es os fundos destinados para aquelle fim.
6. 0 Os ditos Sl's. I . L Rothschild & on serão cxclusivame.nte empregado no pagamento dos dividendos do capital de
J!, 1'.5:26.500, e nas compra das opolices amoI'tizaveis (como ficou
estipulado no artin-o precedente) até que seja completamente resgatado o dito em pre limo, e. por e tes serviços receberão os
I'.• _ • M. Roth child & Soos do Governo Imperial Lima commlssao de 1 % da importaocia de quae quer dividendos que
houyerem de pagar, no cumprimento deste contracto, e bem
as II? lima com missão de 1/ % da imporlancirt das apolices
do dito emprestimo que forem resgatada por sorteio ou por
c0lI!pra, corno já se disse, sejom ou não os ditos 81'S. N. M. Rot·hschllc! &. Sons possuidores ele apoUces do dito empresLimo, nas
cpocas do pagamento dos respectivos dividendos, ou duquellas
qu.e houverem de l:ier resgatadas por sorteio ou compra, como
aCllna ficou dito.
7. o O Governo 1m perial paO'aI'á aos Sr~. N. M. Rothschild &
~n .! como retribuição dos serviços por elle pre lado na negoCtaçao de te em~restimo, uma commis ão de 2 % do capital de
--.1.526.500 e mms '1/4, % addicional pela corretagem a que os
ditos Srs. N. M. Rolhschild & Sons são obrigados nas operações
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concernentes á circulaçtío do dito emprestimo, as quaes com.
missão e corretagem süo mais explicadas 110 especificação (sche.
dule) n. 1, junta a este contracto.
E em fé do que as ditas partes contractantes assignaIJl1m este
contracto em Londres no dia e anno Dcima I'eferidos.
Especificação (Schedule) n. 1 (acima referida
1.425.000 em dinheiro, á razão de 951/2 % ,
2 % de commissão E 28.50
1/4 % de corretagem E 3.56~(dO
J!,

J!,

(95 1/2 menos 2 1/4

J!,

1A92.146(<IlaW

E

34.383(17 «9

32.062«10 a razão de

%.

J!, : 1.457.062«10«0
(assignados)

J!,

152G.529.17«7

N. M. Rothschild 9' Sons - F. l. ele Carvalho Jl!J o7'eira.

1S~9

O conselheiro Francisco de Salles Torres Homem (depoi,
Visconde de Inhomirim), no seu relatorio apresentado ao corpo
legislativo, calcula a receita em 46.000 000, confiado na progre são
crescente das rendas publicas, se bem que no exercicio anterior
não tivessem tido o augmento que se esperava; pelo que pedia
a continuação da cobrança dos 2 % sobre fi exportação, recurS0
este que por emquanto o Thesomo não pódia deixar de mão,
attendendo-se ás necessidades do progressivo augmento de
despezas, especiall•.ente com a colonisação e vias de transriorte,
que são beneficios directos feitos á lavoura.
Chama a attenção sobl'e o estado dn circulaçiío monetal'iA, que
estava longe de offerecer um aspecto animador e füz as eguinte
considerações :
A existencia de papel inconvertivel, como meio circulante
de um paiz, só póde ser toleravel em circumstancias anormoes e
emquanto perdurem as causas de SLla existencia, que devem ser
logo superadas para i:l volta ao regimen da circulação metallica
ou mixt'a, como remedio radical ás grandes fluctl1ações dos valores,
sem o que a ind ustria e a prosperidade não podem progredir, pois
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que lhes falta a estobilidade do valor no instrumento da circulação
dos seus prod uctos.
Não é sómente o commercio que soffre as consequencias do
papel.moeda, Lodos as classes da população esLão sujeitas á sua
perniciosa influencia.
O governo é o primeiro que sente o influencio da depreciação
da moeda, quer como credor, quer como consumidor; como credor,
fica sujeito á sorte commum; como consumidor, é obrigado a despender mais para adquirir a mesma somma de productos, e consideravelmente é prejudicado nas remessas de fundos para pagamentos de seus compromissos no exterior.
A creação do Banco do Brazil com a faculdade emissora não
salisfaz as necessidades da circulação, pois que lhe falta a base
metallica, e ainda menos com a concurrencia de outros Bancos com
a mesma faculdade, impossibilitando a regularisação da emissão,
em relação ao movimento das transacções ou conveniencia publica;
de sorte, diz elIe, que outr'ora era conhecida e determinada a
quantidade do papel emittido, hoje o limite e tá fôra de toda a
previ ão ; os Bancos podem elevar o sua emissão á aUura do seu
capital social sem restricção do fundo disponivel, uma vez que
possuam titulos da divida publica ou acções de estradas de ferro
garBn tidas.
Este estado de cou as na presença de qualquer crise monetaria
ou commerdal é um perigo imminente, pois que o bilhete sem garantia sufficiente de convertibilidade immediata deprecia-se, porque o titulas que os g'arantem ou não acham compradores ou cahem em ruinosa depreciação.
Em vi ta deste inconveniente, o governo expedio o decreto de
30 ele abril revogando o de 5 de fe\'ereiro de 1856, que autorizava
o tl'iplo da emis ão do Banco do BI'azil e caixas filiaes, reduzinelo-a ao duplo do capital disponivel.
As idéas restrictivas do Visconde de Inhomirim não estão de
accordo com as necessidades de um paiz novo que tem previsão de
liberdade para o seu progresso; nas suas proprias observações se
a,cham argumentos contra rios ás suas conclusões, etc;. foram retIrados 6.000: 00 ,papel do governo, ao mesmo tempo que
50.000:0:J0$ de outro papel tambem ir~ealizavel occupou o espaço
qUe nquel!e deixara na circulação; houve um augmenLo de
76.47 %; o movimento ind ustrial, representado pelo valor da importação e exportação, foi de 161,703: 303. no exercicio de 1853 a
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1854; no emtanto que no de 1857 a 1858 foi de 22G.407: 322 : a differençaé de 40 % .
O nugmento não pôde ser proporcional, pois que o instrumento
circúlatorio não augmenta na razão arithmeticn do accrescimo do
productos que faz circular, porqlle as evoluções da moeda süo
muito mais numerosas e rapidas que as do producto.
Trata em seguida ela liquidaç<1o do empresLimo ele 1829, que
foi feiLa com o melhor resu] Lado pam o Thesou 1'0, e tanto mai
notavel quanto o estado da praça de Lonàres na occasião não
dava esperanço. de se corise",uir uma operação vantojosa.
A casa commercial N. M. de Rothscild Sons, por contracto
celebrado com o ministro bl'azileiro, annunciou a liql\idação do
emprestimo, offerecendo aos possuidores dos titulos a opção de
novos bonds ao par com o mesmo juro de 5 (l/o e por mais ~5Dnnos.
Das J!, 508.000, que constituiam o resto do emprestimo, apenns
se pagaram 48.000, sendo as 460.000 convertidas em novos titulos, e as dGspezas desta tl'ansocçao limitaram-se ao pagamento
de 2 % sobr as J!, 508.000 que importou em J!, 10.160.
Esta operação foi commentuda pela imprenso. ingleza com o
maiores encomios ao Brazil.
Assim pois o emprestimo de 1859 é o prolongamento do de
1829, que aliás podia Ler sido saldado paro. o p iz, . i os fundos
accumulados na ogencia de Londres não fussem distmhidos
para outro destino.
Dá noticia circumstanciada do estado das dividas interno J
occupando-se principalmente da divida acti Vü, para cuja cobrança exped io as instrucções de 30 de abril.
Faz longa apl'eciação da reforma do Thesouro e repartições
annexas, operada pelo decreto de 29 de janeiro des e anno, concluindo que por ella não só ficou o Thesouro exercenLlo satisfaclo·
riamente as funcções de Tribunal de contas e administrativo, mas
foi melhorada a sorte dos empregados de fazenda, já pelo ou·
gmento rasoavel de seos vencimentos, já por oLltt'as vantagen
que lhes foram conced idas.
Faz algumns considel'ações sobre os imposLos do sello, mei~
siza, dizimo de chancellaria, e bem assim sobre a execução do
decreto de 15 de setembro de 1858, que fez importantes l'educções
em alguns objectos da tarifa.
Por decreto de 16 de fevereiro foram I'estabelecidas as carla
de guia das mercadorias estrangeiras navegadas pOl' cabotageID,
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e cujos direitos de consumo já houvessem sido pagos, bem
as im os despachos dos generos de producção e manufactura
illlciol1at annexos DOS manifestos dos navies de cabotagem;
ficando revogado o art. 23 do decreLo de 26 de obril de 1856 d mandou-se que na organização dos manifestos se observasse resLrictumcnte o di post0 na 2a parte do art. 20 do regulamento de
i6 de outubro de 1850, e nas ordens do Thesouro de !) de junho
de 1852 e 27 de outubro de 1855 finalmente que o pago menta dos
direitos de consumo, de que trata o art. 23 do mesmo decreto de
26 de abril de 1854, só tiye se lagar quando os volumes das
mercadorias estrangeiras transportadas por cabotagem nuo estivessem comprehendidas nem no manifesto, nem na carta de guia.
O decreto de 28 de etembro permlttio até o fim do anno de
1863, e debaixo de certos condições, fi navegação poe cabotagem
aos navios estrangeiros. Este acto, que não deixava de trazer
grandes vantagens para o commercio, teve o grande inconveniente de matar a cabotagem nocional, que pelas suos condições
não pódio compelir com a e trangeiro, perdendo a sim o Estado o fonte onde muitas vezas ia supprir- e de marinhagem
paro o armada.
Pelo decreto de 30 de setembro se regulou a fiscali ação e arrecadação do se1l0 a que estavam sujeito o cllpilal e a transfereneia dos acções das componhias e sociedades ononymas, e as
noLas promissorias, bilhetes e escrlptos 00 portadúr de prazo
menor de dez dias; e deram-se providencias sobre a revalidação
dos papei sujeitos a este imposto.
Por decreto de 16 de novembro se approvou o contrac-to do
emprestimo de 6.000:000 á companhia União e Indu tria, e pelo
de 14 de dezembro o de 1.200:000 . à companhia de Navegação do
?lucul'Y·
Por deciSão de 10 de fevereiro as presidencias de provincias
declarou-se que não podiam conhecer dos recurso interpostos
elos decisões das thesol1rarias em materia de flpprehensão.
A cit'cular de 9 de agosto determinuu que se devia cobrar o
expediente de 1 e 1/2 %
nos despachos de carvão de pedra
concedidos livres de direito' assim como o avi o de 17 que nã
d~v.iam ser admittidos embargos á transferencia de a~olices da
dIVida publica.
Pela de 25 de outubl'O e declarou que o expediente de 1 e
1/2 % dos generos nacioiloes, e o de 5 % dos estrangeiros não
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eram devidos nos despachos de uns para ouLros portos da
mesma provincia .
Por decretos de 29 de janeiro, 5 e 19 de fevereiro e 5 de março
foram autorizadas as reformas das secretarius do imperio, ju _
tiçu, estrangeiros, marinha, guerra e fazenda.
Pnr decretos de 17, 29 e 31 de janeiro, 5, 'li, 22 e 2G de fevereiro, i'1 e'26 de março, 9, 16,20,27 e 30 de abl'iJ, 20, 28 e 30de
setembro, 1'1 de outubro, 2 de novembro, 17, 29 e 30 de dezembro
foram abertos os creditas seguintes:
~[[XISTERlOS

EXTRAORDINARroS

SUPPLEMENTARES

T01'.\L

480:3-0 000
68: 447:'9·10

Imperio. . .
Ju tiça. . .
Estrangeiros.
l\larinha
Guel·ra. . .
Fazenda . .

Orçalnento votado pelo parlalnento para o exercicio flnan.
ceiro de 1.859 a 1.860 sanccionado pelo decreto de 14 de
seteIOb.·o de 1.8~9

Receita.
Despeza.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

•
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

•
.

•
•

.
.

coo
4

:000' O
71

.302:935~

Distribuida a clespezo pelos ministerios do
9.776:484,700

lmperio . .
Justiça
Estrangeiros.
Marinha
Guerra. . •
Fazmda . .

4.786.275~435

874:023' 4t
7.010:636'997
ii .755: 9-11.,798
14.099:573'0

BALANÇO DE 1859

fi

1860
43.807: 346S150
52.6 6: 151. i69
8.798:~05' 19

Receita ordinal'ia e extraordinaria.
Despeza. . . . . ., . . . .
Deficit . . . • . . . . . .

Despeza realizada pelos ministerios do
lmperio • .
JU'ltiça. . .
Estrangeil'o,.
Marinha
Gllel'ra. . .
Fazenda. .

10.029:718'926
4.713:184'55
86Q:586'4l3
9.30 :836 687'
12.925:385'852
14.770:439'338
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A receita tem n seguinte procedencia:
DireiLos de impor'tação
"
de exportação
Despacho maritimo
Interior . . . . .
Extraordinaria. . .
Depositos. . . . .

27.247:145 62
5. 569:626S548
282: 102:'6·18
10.089:359,' 7
619:112S295
810: 363-$343

, 43.188:234.155

Era pois a receita ordinaria de.

Quadro delDon8ta'ativo da I'eceita e de8peza,
e do valor
QIDcial da impol·tação e expoI·tação, no quinqucnnio de
1800 a 1860

RECEITA

DESPEZ.~

L\lPORT.\ÇÃO

EXPORTAÇÃO

Este movimento commercial foi feito por 27.677 navios de
longo curso com 9.231.403 tonelagens, e 30.077 navios de cabotagem com 4.431.157 tonelagens.
A importancia tolal do quinquennio foi
para a recei ta de.
e para a despeza.
Defioit . • . .

228.265:119'938
237.697:001'486
9.-131: 1$548

dando a média annual
para a receita . . . .
e para a elespeza . , .

.
.

45.653:001·969
47.-139: ·100'017

A porcentagem do augrnento neste quinquennio, em relação ao
procedente, foi:
para a receita de 29,42.
para a desp zn de 29, O.
differença para a
l'
2"

. . . .
..
...

57.88 :429·'954
55.0 ):317:'589

As rendas publicas neste quinquennio seguiram a mesma
marcha ascendente dos exercicios anteriores, acompanhando o
movimento progl'essivo do paiz; no exercicio porém de 1859 a 1860
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tiveram decrescimento motivado por causas reconhecidamente
aecidentaes, mas, di sipadas estas, tomaram seu curso ordinario.
Comparada a receita ordinaria de 224.857:996 685 com a do
quinquennio anterior, se verifica o excesso de 52.042:953$509, que
dà a média annual do augmento de 10.408:59J. 701 ; a receita extraordinUl'ia foi ne te quinquennio de 3.407:029:"25 .
Todos os exercicios deste quinquenio forão encerrados com
deflcits, que representam o total de 9.431:8 L 548.
A importancia .dos creditos abertos no quinquennio foi de
44.783:542 288, mas nem todos tiverão applicação immediata.
Ia divida publica interna apenas houve o augmento da emissão de 5:400 em apolices para o pagamento, no exercicio de
1858, de reclamações portuguezas; no meio circulante não houve
augmento.
esta data a divida do E tado era representada:
OlVIDA EXTERNA AO CA)!D!O DE

Capital real

Emprestimo de
»
.de
»
de
1>
de
»
de

24.
39.
4.3.
52.
59.

,i;
,i;

.:E
.:E
,i;

25

%

Kominal circulante

3.000:00J

;E

312:512
622:702
95-1:250
50 :0)0

,i;
,i;
,i;
,i;

2.63:>:700
3l :000
471:800
912:000
452:000

Em rélS

N. ,12:216'iOD

3.275:02 'DOJ
4.4.40:109' O
8. 66: 103'100
4 .253: ii.2~OD

Além destes emprestimos, o governo foi autorizado por decretos
de 26 de agosto de 1857 e 11 de fevereiro de 185 ,a gDrantil' o
empI'estimo de E 1.425.000, que realizou-se em Londres ao preço
de 95 e juros de 4 ~ o/o, amortizavel em 30 annos, sendo o valor
nominal E 1.526.500, que ao cambio de 26, a que se obrigou o
governo, equivale a 13.991:121 500: este emprestimo depois teve
applicação especial á perm nta das acções da estrada de ferro Pedro
II, que passou ao dominio do Estado.
Ainda se contrahio mais o emprestimo de E 1.210.000, autorizado
pelo decreto de 20 de agosto de 185 e realizado em 16 de março
de 1860 ao preço de 90 e juros dê 4 J4 % , dando o valor nominal
de E 1.373.000 ou 12.204:597 . Este emprestimo teve depois appUcação especial á encampação da estrada de ferro D. Pedro II,
á da União e Industria, e á colonia de Mucury.
Estes emprestimos não figuram no quadro da divida externa
na liquidação deste quinquennio, por estarem ainda dependentes
de ajustes de contas.
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FUl\D.\D,~

Apolices de 6 O,n. • • •
Apolices de 5 0,0. • • •
Apolices d;, 4 01 0: . . . '. .
Amortizaçao devida das apolices

oE tado pagou de juros pela sua divida fundada,
7. 29:890$581
4,059:526· 81
3.770:364·000

neste exercicio .
Sendo juro da divida externa.
»
»»
»)
interna.
DIVIDA

Divida acli \"[\.
• pas~va

.
,

.
.

.
.

.
.

I~SCRIPT.~

.
.

Na divida activa se julgou cobravel.
duvidosa
in 01 va\'el .
A divida fiuctuante era apenas representada por
duas letras, na importancia total de.
A divida pelos diversos depositos era de. .
A circulação monetaria era feita pela emissão das
notas do governo, na importancia de.
pela circulação metallica do novo cunho, segundo
o decl'eto de 28 de julho de 1849, feito na Casa
do. Moeda, de 1 49 a 1 '~O, em moedas d2. ouro
de 20.., 10 e 5·000.
moedas de pra ta de 2 ,1 e 500 réis.
Emissão do Banco do Brazil .
»
das caixa filiaes.
))
do Banco Rural e Hypothecario.
D
do Banco Commercial e Agricola.
Banco da Bahia.
de Pernambuco.
)
D
do Maranhão. .
.
Por diversas circumstancias as notas do governo
da ia, 2a, 3a e 4a estampas foram substituidas;
nessa operação deixaram de acudi!' ao troco.
e pelos descontos que as mesmas soffreram segundo as disposições da lei. . .
..
e chamou-se a isto beneficio em favor do thesollro.

5.419:31 6-12
4. 97t>:247$166

4.323: 643· 152
328:44248
767:227 242
27:000'000
12,096:785 109
45.003:525 000

36.311:745';000
6.998:489·000
21.172:400· 000
17.472:800 000
1.903:000 000
7.239:900· 000
2.832:700 000
1.486:000 000'
513:300;;:000

300:563'000
96:587$000
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A verba annual de pagamentos a pensionistas e aposentado
nesta data era:
Pensionistas. . .
Reformados de tel'l'a e mal' .
Aposentados . . . . . .

542:133i 145
560:201.'47
499: 210S309
1.601:545'232

Pela convenção com tiS republicas AI'gentinu e
Oriental se entregou, no exel'cicio de 1857 a 1858,
á Republica Argentina .
602:880~00
e á Oriental.
229: 344< 200
Com o serviço da colonisação despendeu-se no
deccennio de 1850 a 1860.
1.478: 147 '857
e com as subvenções a companhia de paquetes a
vapor no mesmo periodo.
10.665: 590 955
Neste mesmo periodo se despendeu com as epidemias do cholera e febre amarella.
3.344:512$608
Com as obras emprehendidas deste decennio gastaram-se.
4.312 :284,.835
com a alfandega da Côrte
4.312:2 4~835
sendo especialmente com o caes.
2 .606: 30a 249
5.535: 789~705
com o serviço do encanamento d'agua.
com o canal do Mangue.
722:186$4 2
698:46& 1.33
com o dique da Ilha das Cobras.
417:837297
e Casa da Moeda.
No orçamento votado pelo parlamento para o exel'cicio de
1859 a 1860 se mandaram pôr <;1m execução as duas seguintes disposições:
Fica abolido o estanco da venda do páo-brnzil e pel'mittido
o commercio deste producto nos termos da legislação .fiscal, que
regula os outros generos de exportação.
Ficão em vigor todas as disposições da lei do orçamento
antecedente, que não versarem sobre a fixação da receita e despeza, e não tiverem sido expressamente revogadas.
Por decreto de 14 de setembro se mandou vigol'ar no exercicio de 1860 a 1861 a lei do orçamento de 1859 a 1860, com excepção das dispo~ições que fossem privativas daquelle exet'cicio.
Quem presta attenção ao movimento progressivo das nossos
rendas publicas, reconhece que o seu augmento acompanha o
progresso de um paiz novo, que se vai constituindo com as suas
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proprias forças, sem aquelle desenvolvimento rapido, nos seus
differentes ramos da industria e do cornmercio, que poderia ter,
si porventura uma forte corrente de immigração procurasse aproveitor os poderosos elementos que offerece a natureza, proporcionando larga compensação ao trabalho, não só pela fertilidade de
seos campos, como pela abundancia das riquezas que encerra o
seu sólo,
decreto de 28 de agosto de 1830, tendo em vista dar animação e incentivo ao trabalho, estabeleceu a concessão de privilegio
e premio a quem descobrir, inventar ou melhorar uma industria

°

utiJ,

Do anno de 1830 a 1840 se concederam vinte e quatro privilegios, a maior parte dos quaes para. o serviço de mineração, que
Dão tiveram execução, o que tambem quasi aconteceu com doze
aulorisações, que no mesmo periodo se deram para [l organização
deemprezas industriaes, e incorporação de tres companhias de
pequena navegação a vapor, que só muito depois se realizaram.
De 1840 a 18;)0 ainda mais escassa foi a iniciativa para o desenvolvimento do trabalho industrial, pois qUe apenas se concederam
oito privilegias, e autorisação para uma companhia de navegação,
epara o Banco commercial do Maranhão.
Oanno de 18-0 marca uma éra notavel, e da maior importancia
para o Brazil, que sem duvida imlTIortalisa o nome do conselheiro Euzebio de Queiroz Coutinho 'fattoso Camara, o heróe
que com a sua energia e força de vontade, como ministro da justiça, promulgou e fez cumprir o decreto de 14 de outubro de 1850,
em virtude do qual não entraram mais escravos no Brazil.
Ou porque o capital destinado ao trafico da escravatura tivesse
ontra applicação, ou pelo concurso de outras circumstancias, a
~andencia ás empresas animou as forças inactivas do paiz, sendo
lucontestavel que da extincção do trafico dos escravos africanos
data a iniciativa e desinvolvimento do espirito de associação, das
estradas de ferro, telegrapho eletrico, da illuminação a gaz, etc.,
aponto tal que forom excedidos os limites da prudencia e da retlex~o.' sendo necessaria a intervenção dos poderes publicos para colublr os desmandos.
, De 1850 a 1860 se concederam setenta e um priviJegil)s para
dlvers,as industrias e invenções; concedeu-se autorisação para a
organlzaçuo de sessenta e duas em prezas industriaes, para encor~
poração de quatorze bancos de depositos c descontos, e alguns ele
H. F'.
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emissão; crearam-se tres caixas economicas; organizaram.se
vinte companhias de navegação a vapor; fundaram-se vinle e lres
companhias de seguros, quatro de colonisação, oito de eslradas
de ferro, e duas de rodagem e quatro de carris urbanos com
tracção animada, oito de mineração, tres de transporles eduas
de gaz.
Operou-se uma verdadeira transformação; parecia que opovo
acordava de um lethargo ; mas, faltando-lhe ainda a experiencial
abUndaram as especulações inconsideradas, resultando dàhi á
perda de capitaes valiosos.
O governo promulgou a lei de 22 de agosto de 1860, que poz
entraves aos desmandos da liberdade.
O que acabamos de historiar em largos traços tem relação
com a parte adminis~rativa do paiz, que tambem filé agora l pó·
de-se dizer, só se tem occupado com a sua organização.
Quem percorre a nossa legislação vê que grande parte da receila
do paiz tem sido applicada a despesas de organização dos ser·
viços publicos.
As rendas provinciaes nesta época constam do seguinte
quadro:
RENDAS
TOTAL

MUNICl?IOS E PROVINCIAS

Provincial
Municipio da Côrte.
Rio de Janeiro
Bahia . .
Pernarn buco .
S. Pedro . .
Maranhão . •
S. Paulo . .
Minas Ge-raes.
Pará. . .
Alagôas. .
Ceará'. .
Pal'ahyba.
Sergipe. .
Goyaz. . .
Matto Grosso.
Espirito San to. . . .
Rio Grande do Norte.
Piauhy. . . •
Parauá. . . .
Santa Cathariua.
Amazonas. • •

iO .204:407$682

Municipal
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Condições do contracto para pagamento do resto do
empresthno de 1.~~9

Os abaixo assignados, Ministro Brazileiro em Londres e os
Sr, No M. Rothschild & Filhos, accordaram, hoje 23 de fevereiro
de 1859, no seguinte:
I

Os 81's. N. Mo Rolhschild e Filhos obrigam-se a adiantar ao
Govemo do BrllziL as sommas necessarias para o pagamento do
saldo do seu emprestimo de 1 20, que se vence em 10 de abril
proximo rutUl'O, na importancia de quil?h.enlos e o~to. mil libra;s
esterlinas (E 508.000) e a entl'egar ao M1l1lStl'0 Brazllmro, o maIS
cedo que rõr passiveI, depois daquella data, as Apolices resgatadas
e competentemente canceHadas.
II

Outrosim o ditos Srs. N. M. Rothschild & Filhos 0''> obrigam
a mandar publicar no dia 15 de março proximo futuro, nos
Jornaes de Londl'es, annuncios de pagamento de saldo do empreslimo de 1859. Nesses annuncios se offerecerá oos possuidores
de Apolices o opção entre o pagamento a dinheiro e a troca dos
~itulos extinctos por novos titulas emiLtidos ao par, vencendo o
Juro annuul de 5 % e pagaveis em vinte annos, a contar do
10 de abril proximo.
Estes novo titulas 'conterão a clausula ~e uma amortização
nunca menor de 1 % ao anno.
III
Para esse fim, o Ministro Brazileiro, usando dos poderes que
lhe foram conferidos pelo seu Govemo, creal'á Apolices equivalentes a E 508.000, saldo do emprestimo de 1 2~, de juro de 5 %
ao anno, a contar de 10 de abril proximo, e flS entregará aos ditos
Srs. N. M. Rothschild & Filhos afim de habilitaI-os a effectuar a
operação mencionada.
IV

ã Cas~ alguma parte ou o total do saldo do referido emprestimo
n o seJ~ tl'oca~o pelos novos titulas entregues aos Srs. . M.
~othschl!d &0 Filhos, uma somma equivalente dos mesmos titulas
ca!,á depositada em poder dos ditos Srs. N. M. Rothschild
&oFllhos por espaço de quatro mezes, contados do 'lo de abril proXlll~, Como garantia do seus adiantamentos. Durante este tempo
os rs. _No M: Rothschild terão o direito, a menos que outra
co~sa nua seja resolvida pelo Ministro Bl'azileiro, de em itti r,
:~ conta do Governo do Brazil, as Apolices depositadas em suas
aos, quer o preço esteja ao par, quer abaixo do par. O Governo
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do Brazil se reservará a escolha do tempo dentl'O dos referidos
quatro mezes, ou á sua expiração, em que retire da Cil'culação a
apolices depositados, pagando aos rs. N. 1 L Rothschild & Filhos
as quantias adeantadas e conjuntamente osjuros devidos por lues
adiantamentos.
V

Findo o prazo dos quatro mezes, O' Srs. N. M. Rothschild
Filbos serão auLori ados a vender pelo preço do mercado as
apolices que tiverem em deposito, e sobre as quaes houverem
feito os adiantamentos, afim de se reembolsarem. O Governo Brazileiro pagOl'á aos Srs. N. M. Rothschild & Filhos o que ainda e
lhes ficar devendo depois de vendidos os titulos. AnLes de começar a referida venda, o Ministro Br-azileiro poderá propôr aos
Srs. N. M. Rothschild & Filhos qualquer nova combinação.
&

IV
Em consideração dos adeantamentos já estipulados e em re·
muneroção de todo o trabalho que tomarem, afim de realizar e la
operação, os Srs. N. M. Hothschild & Filhos terão direito uni·
camente a uma commissão de 2 % SObl'8 :E 508:000, paga pelo
Governo do Brazil.
Pelos adeantamentos em dinheiro feitos sobre os novos tiLulos
depositados em seu poder, os Srs. N_ M. Rothschild & FHho
receberão do Governo do Brazil juros na razão de 5 % ao anno
calculados desde 15 de março proximo futuro até as datas em que
forem reembolsados dos mesmos adeantomenLos. (Assigllado)
C. Moreira. - N. Rothschild.

1860

O conselheiro Angelo Muniz da Silva FeI'l'az (depois Barão da
Uruguayana), no relatorio apresentado na sessão deste anno,
nota a differença das rendas publicas, ottrilJUindo este faelo á
antecipação de importação motivada pela alteração da tarifa feita
em virtude do decreto de 27 de março de 1858, e ao tratado de com·
merció celebrado com a republica do Uruguay, posto em exe·
cução a 17 de janeiro de 1859, e bem assim á suppressão de 2%
nos direitos de exportação.
E' sobretudo notavel a diminuição no movimento commercial,
que por diversas razões havia tomado grande extensão, observando-se abatimento, escassez de capital ftuctuante, morosidade
nos pagamentos e não pequeno numero de quebras.
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Estas causas produziram approximadamente uma diminuição
de 4.000:000,: nas rendas publicas.
Acreditando porém que algumas destas causas eram transitorias e que outras appareceriam que concorressem para o augmento da receita, jamais aconselharia o recurso do empresLimo
quer externo quer interno, sendo necessario cortar por todas as
despezas, das quaes sem prejuizo do serviço publico se pudesse
prescindir; e faz algumas considerações ácel'ca do systema de
arrecadação dos impo tos de lojas, dizimo de chancellaria, se110
fixo e proporcional, transmissão de propriedade, bens de raiz,
sello de heranças e legados, pennas d'agua, e de outros, apontando o inconvenientes e lembrando os meios de os evitar.
Julga necessarla uma revisão na tarifa actual, havendo taxas
em mercadorias que estavam áquem dos que seril'lm determinadas pelo seu justo valor, e outras que estavam muito além e
excitavam o contl'abando.
Reclama o restabelecimento do imposto de 2 o lo sobre a exportação e occupa-se do estado das provincias que lutam com a escas ez de rendas, sobrecarregadas de dividas pelo que iam as
uas assembléas lançando mão de recursos inconstiLucionaes na
decretação de suas imposições.
Dá uma noticia geral sobre,o estado da divida publica, na qual
não se deu alteração notavel : tinha-se feito, na divida externa,
amortização nos emprestimos de 1824, 1839, 1852 e 1859 na importaneia de 1. 79 :aso ou f: 187.300 ao cambio de 25; o thesouro remetteu para Londres f:88 .16G ao cambiode 251/4 ouS.43t.·:646"343
não tendo tido necessidade de em ittir bilhetes por antecipação da receita; a existencia do papel-moeda em circulação era de 38.171:190:;;
tendo o Banco do Bt'azil recolhido 2.000:000 000 do seu contracto.
Adivida das republicas do Prata nesta data montava com os
respectivos juros a 6.719:994. 919.
Trata do thesouro e repartições annexas, propondo algumas
pequenas reformas para o melhor desempenho do seu serviço,
Sobre os Bancos, não está de accordo com a faculdade emisora que lhes foi con'cedida, baseada sobre titulos publicos e
papel do governo, porque embora estes inspirem toda a confianç.a,
todavia a emissão se depreda, desde que excede o limite das
necessidades publicas, visto que tal emissão trará a multipli~
~ção do papel inconverlive'l que, occupando todos os canaes dn
CIrculação, acarretará infallivelmente a sua depreciação.
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Dahi a alça do preço da mo~da meta11ica e o abaixamento do
cambio com o necessnrio coro11orio de sua emigração para
paizes estrangeiros.
A base dos titulas publicas ainda é mais precada pai que na
occasião da crise, além da sua alta depreciação, são de difficil
venda.
Além disto a ruina de um Banco construido sobre taes bases
póde ser facilmente determinada pelo espirita de rivalidade, o que
tem sido frequente em outros paizes, até mesmo nu propl'ia
Escocia.
Profliga com toda a razão o abuso, ou antes crime, que se tem
dado na emissão de vales de pequeno valor pura acudir á falta de
peqnenos trocos, pelas thesourarias, e mesmo por associações
particulares e até por individuos. Apresenta numerosos faotos de
firmas soci!=les emittindo bilhetes de 500 reis, 1. e2 ; no Maranhão
e Ceará as thesourarias fizeram taes emissões.
Trata da necessidade de substituir a moeda de cobre por
outro metal que melhor satisfaça as necessidades da circulação.
Tambem profliga o desenvolvimento que, desde certa época,
tomou o espirita de especulação, creando emprezas mal calculadas, exagerando-se as posses dos empresarios, excitando o
luxo e dando expan~ão á ambição geral de enriquecer de pressa e
sem grande trabalho.
Nesse movimento febril as despezas augmentaram, grande
parte do capital fluctuanle se immobilisou ; as forças productivas
enfraqueceram, e a hora do desengano soou para muitas emprezas; os apertos e apuros commerciaes surgiram, e se redobraram com a repercussão da crise commercial da America do
Norte.
Do que acabo de expor, diz e11e, resulta a necessidade de me·
didas que pelo menos atalhem o progresso do mal ou o attenuem;
e repetia o adagio non solum calamitate, sed etiam calamitatis
metu.

Termina lembrando a urgente necessidade da creação das
caixas economicas e montes de soccorro; estes, a par das caixas
economicas amparam o futuro das familias, e allenuom os rigores
da necessidade e da desgraça. Este estado de cousas não póde e
nem deve ser indifferente ao legislador.
Por decreto de 28 de julho foi creado o ministerio dos negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas e fi sua respectiva
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secretaria., empregando-se nella o pessoal necessario tirado das
diversas secretarias de Estado e ela repartição geral dás terras
publicas e directoria geral dos cOl'reios, nUo excedendo o numero
dos empregados das secretarias e destas duas repartições ao que
actualmente existe, e nem a somma a despender com seus vencimentos á que se despende.
decreto de 22 de agosto contem providencias sobre os Bancos
de emissão, me\o circulante, companhias e sociedades anonymas.
Por decreto de 19 de setembro se ma ndou executar o novo regulamento das Alfandegas e Mesas de Rendas, contendo 783 artigos,
que detalhadamente tl'atam do serviço e. ôscalisação dos rendas
publicas; e pelo de 29 se suspendeo a execução do tratado de commercio e navegação oelebrado entre o Brazit e a republica Oriental
em 4 de setembro de 1857 subsistindo só o de 12 de outubro
de 1851,
decreto de 3 de novembro irnpoz nos bancos, companhias
e sociedades anonymas a obrigação de remetterern em épocas
determinadas ás competentes secretarias de estado os seus balanços e documentos, e aos Bancos a de publicar até o dia 8 de cada
mez o balanço de suas operações.; marcou os deveres e attribuições dos fiscaes dos Bancos de circulação, e estabeleceo regras
para a boa execução do art. 1 §§ 1, 3, 4 e 8,8 art. 2 §§ 10, 11, 12 e 13
da lei de 22 de agosto na parte relativa aos Bancos de circulação,
que funccionavam no Imperio, e o prazo dentro do qual os Bancas
e outras companhias e sociedades anonymas, que funccionavam
sem autorização ou /:lpprovação de seus estatutos, deveriam impetral-as.
Ainc11l por decreto de 3 de novembro se mandou executar a·
nova tarifa das Alfandegas; e pelo de 28 se regulou a arrecadação
do imposto de meia siza, e deo-se regulamento para o imposto
do sello e sua arrecadação.
Por decreto de 31 de dezembro se alteraram as instrucções
sobre fi cobrança da divida activa.
Por circular de 10 dejaneiro se determinou que as compqnhias,
caixas filiaes e agencias pagassem direitos pela approvação d~
seus estatutos, e seIlo proporcional do capital, e bem assim que
as companhias ou estabelecimentos de capital fiuctuante ou illimit~c1o estivesséQ1 sl:lJeiLos ao pagamento do sello proporcional
desIgnando a relação em que este sell0 devia ser calculado.
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Pela circular de 30 de junho se fixou a intelligencia dos arts. 8
e 13 do decreLo de 30 de setembro de 1859 ácerca da cobrança
executiva de revalidação.
Por decretos de 25 de fevereiro, 17 e 24 de março, 21 e 30 de
abl'il, 6 e 27 de outubro, 19, 22 e 26 de dezembro foram abertos os
seguintes creditos:

EXTRAORDINARIO'

MINISTERIOS

SUPPLEMENTARES

TOTAL

--====1======1=====-=1-====1
207:500$000
11:322$300
• 80:000$000

Imperio
Justiça.
Estrangeiros .
Marinha
Guerra. .
Fazenda .

298:822$'300

O orçamento de 1859-1860 foi prorogado por decreto de '14 de
setembro de 1859, para o exercício. de 1860-1861.
Receita.
Despeza.

.
.

•
,

.
.

45. O O: 000'000
48.302:93- -il

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça • . •
Estrangei ros
Marinha.
Guerra . .
Fazenda. •

.

9.776:484 700
4.7 6.275 '435
874: 023$64 1
7.010:636:5997
11.755:941'798
14.099:573," 00

.

BALANÇO DE 1860-1861
50.05l :703'661
52.3-8: 417'288
2.306:713$627

Receita ordinaria e cxtraordinaria.
Despeza. . . . . • .
Deficit. . . . . . •

Despeza realizada pelos minisLerios do
Imperio. .
Jus tiça . .
Es·trangeiros
Marinha. .
Guerra • .
Agricultura.
Fazenda. •

8.046:406$9'12
4.017: 174$7t()
858:884 09
7.905:253'790
11.505 :722$527
3.871:543'615
10.153;431$629
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receita tem a seguinte procedencio:
Direitos de imp rlação .
"
de exportação
Despacho mal'itimo .
Int~rior.
. • . .
Extl'aordinaria. . .
.Depositos. • . . .

El'a, pois, a receita ordinaria de

3 .027 626'074
7.26628 09
265 127. 43
11.6'14759'629
877 901 306
86 326g733

49.173:802 355

No orçamento votado para o exercicio de 1861- 1862 se mandaram pôr em execução as seguin tes dis posições:
E' o governo autorizado a emittir bilhetes do Thesouro até a
sornrna de 8.00J:000· como anticipação da receita no exercício
desta lei;
A cobrar nas alfandegas do Imperio, até o fim do exercicio da
presente lei, o imposto addicional de 2 alé 5 % sobre o valor das
mercadorias despachadas para consumo, conforme a sua qualidade, e os direitos a que eslejam sujeitas, e bem assim o impotos
addicional de 2 % sobre a exportação para portos estrangeiro
dos productos nacionaes actualmente sujeitos a direitos de 5 % de
exportação, começando a sua cobrança no iode janeiro de 1861 ;
A substituir a pena estabelecida pelo alvará de 9 de junho de
1809, e art, 17 do regulamento de 11 de abril de 1842, por uma
multa de 10 a 30 % do valor do escravo repartidamente entre o
vendedor e comprador. Sujeüar, quando julgar conveniente, ao
pagamento dos direitos de consumo os couros, xarques e mais
productos do gado, importados pelo interior da provincia do Rio
Grande do Sul de qualquer porto do Estado Oriental, ou de outros
Estados limitrophes para serem consumidos no Imperio ~ e para
impôr direitos de transito sobre os mesmos generos destinados
para o estrangeiro, ficando revogado o art. 25 ela lei de 18 de setembro de 1845 na parte relativa ás fronteiras;
Para substituir o imposto de 2 % de chancellaria estabelecido
pelo art, 9 20 da lei de 31 de outubro de 1835 por uma muIta
alé 4 %, nunca excedendo de 600$ sobre o valor de pedido nas
acções civeis ou crimes civilmente intentadas, e realizavel sómente nos caso ele recurso de appellação, guardadas as isenções
estabelecidas no arL. 1 § 1 e 2 elo decreto de 10 ele junho de 1845;
Para realizar a venda elos proprias nacíonaes elesnecessarios
ao serviço publico, e bem assim aforar os terrenos de alluvião e
ala~'adiços ou devolutos onde existirem, quer nas povoações quer
nos arredores;
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A alterar, até o fim do corrente anno civil, o systema de arrecadação do imposto do sello, decl'etado não só nas leis de 2'1 de
outubro de 1843, 18 de setembro de 1845, 15 de junho e 6 de
setembro de 18-0 e 17 de setembro de 1851, como no decreto de 6
de setembro de 1852, observando-se as seguintes Ç1isposições:.
A taxa do sello proporcional poderá ser elevada até o dobro
das estabelecidas nas leis anteriores e comprehenderEio em geral
os contractos, titulas e papeis que contiverem promessa, obrigação, distracto ou exoneração de obrigação, além dos mencionados no art. 12 § 1 da lei de 21 de outubro de 1843 e regulamento
de 10 de junho de 1850.
A taxa do seIlo fixo será elevada de 100 a 200 réis. por coda
meia folha de papel, segundo o seu formatõ, igualadas as de
todos os papeis forenses de que trata o art. 34 do regulamento de 10
de Julho de 1850, ficando a ella sujeitos os papeis, documentos
que forem juntos ou appensos a processos administrativos ou
judiciaes, e todos os contractos, titulas e papeis de que trata o
poragrapho antecedente e que não estivel'em sujeitos ao sollo
proporcional; este augmen to terá lagar desde iode Janeiro de 1 61.
A revalidação de que trota o art. 13 da lei de 20 de setembro
de 1857 será regulada do seguinte modo:
Os dooumentos ou papeis sujeitos ao sello proporcional, apresentados em juizo ou repartições sem o devido sello, de,'erfio
pagar 5 % do respectivo valor, até a vespera do vencimento, e
10 % depois de vencido; si, porém, dentro dos prazos tiverem
pago um sello inferior, serão sujeitos á revalidação, pagando o
triplo d~ differença, até a vespera do vencimento, e o .séxtuplo
depois delle.
Os titulas e papeis sujeitos ao sello fixo não seIlados no devido
tempo serão revalidados, pagando um sello dez vezes maior, do
que o marcado, e o quadruplo da differença, quando houver pago
taxa menor á devida.
As transferencias das apolices e quaesquer letras de cambio ou
terra, sacadas pelo governo ou seus agentes ficam sujeitas ao sello
proporcional.
Para substituir o imposto estabelecido pejo § 20 do alvará de
20 de outubro de 1812, alterado pelo art. 8, § 40 da lei de 22de
outubro de 1836, e art. 10 da de 21 de outubro de 1843, por uma
taxa, que deverá comprehender todas os industrias e profissões
que forem exercidas nas differentes cidades e villas do Imperia,
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com excepção sómente das que pela natureza privilegiada das respectivas funcções, ou reconhecido insufficiencia e penuria de seus
recursos, não a deverem ou puderem suportar. A referida taxa
será em parte fixa e em parte variavel, assentando a fixa sobre
a natureza, classe e condição das industrias e profissões, importaneia eommercial das cidades e villas em que forem exercida ;
e a variavel sobre o valor locativo do predi , ou 10c:J.l) em que
funccionarem. Uma e outra será estabelecida pelo governo, não
devendo exceder a taxa variavel aiO % , quando se der ao mesmo
tempo o pagamen to da fixa, e a 20 % no caso contrario.
A fazer as operações de credito para o cumprimento dos contractos dos emprestimos de 1c24 e 1843; bem assim a satisfazer
ao Banco do Brazil o papel-moeda que resgatar;
A encampar o contracto feito com a Companhia de Commercio
e Navegação do Mucury, indemnisando os seus Accionistas do
capital de suas acções, e applicando para este fim o producto do
emprestimo conlrahido em virLude da lei de 8 de junho de 1859.
A disposição do art. 11 da lei de 15 de seLembro de 1855 fic~
extensiva á compra e venda dos eSCrtlVOS, devendo ser transcripto
no LiLulo ou conhecimento de pagamento do imposto de meia siza,
a qual será desde já sub Lituida pela taxa de 40 por venda
de cada escravo, ficando prohibidas as carLas de ordens entre
pe soas au entes, e não podendo ter effeito as vendas senão por
meio de procuração especial.
São approvados todos os decretos que reformaram o Thesouro,
Lhesourarias e ma is repartições annexas ao Mini terio da Fazenda,
assim como são revogadas todas as leis que teem concedido
crediLos especiaes para serviços não contemplados nas propostas
do orçamento, e annullados os respectivos creditos, quer sejam
definidos ou indefinidos, na parte em que não teem sido, ou não
forem despendidos até o fi m do exercicio de 1858 a 1859, e que não
estiver sujeita a contractos celebrados; devendo o governo nas
propostas do orçamento incluir especificadamente as sommas
que forem precisas.
CONTRAOTO DE

E 400.000 PARA A,ESTRADA DE PERNAMBUCO

~rtigos de um contracto celebrado oos]1O dias do mez de
abril de 1860 entre o governo de S. M. o Imperador do Brazil,
repres~nt.ado pelo sell enviado extraordinario e mini tI'O plsnipotenclarLO, acreditadQ na côrte de S. M. a Rainha Victoria, o
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cavalheiro Francisco Ignacio de Carvalho Moreira de uma parte
e a companhia (limitada) da E~trada de Ferro do Recife ~
S. Francisco em Pernambuco de outra parte.
Porquanto tendo sido organizada a dita companhia, e havendo
já despendido com os trabalhos da Estrada muito mais de 20 %
do capital de B um milhão e duzenta mil cujos juros são
garantidos pelo governo brazileiro, e achando-se o mesmo governo autorizado em virtude decreto n. 912 de 26 de agosto
de 1857 para negociar um emprestimo para a referida companhia, ficando a seu cargo a emis ão dos titulas, e directamente obriO'ando-se pelo pagamento dos juros e amortização do
dito emprestimo, que nun_ca excederá de 7 % ao anno da somma
emprestadR; e tendo a mesma companhia recorrido ao governo
para o levantamento de um emprestimo de B 400.000 sob os
termos e condições do supmcitado decreto, ao que annuindo o
mesmo g'overno, contracta com a referida companhia por intermedio do ,cavalheiro Franci co Ignacio de Carvalho Moreira,
devidamente autorisado, o seguinte:
Art. 1. ° O governo levantará em Londres, por prestações,
um emprestimo de B 40 .000, vencendo juros na razão de.e 4,10 0/0
ao anDo; os titulas serão emittidos ao preço de B 80 por cada 100
da referida som ma, e nelles se estipulará um fundo de amortização, de modo que este emprestimo venha a ser completamente
resgatado no anno de '1890.
Art. 2. ° O governo adiantará, por emprestimo, á companhia,
nos termos e condições do cilada decreto, a somma de B 400.000
nas épocas e pelas quantias mencionadas na nota (schedule)
aqui junta.
Art. 3.° A companhia aceitará a somma de.e 400.000 como
emprestimo a elta feito pelo governo, nas épocas e pelas quantias
determinadas no art. 2°, obrigando-se a todas as condições
estipuladas no mencionado decreto.
Art. 4. ° Qualquer discordancia entre o governo e a companhia em relação á interpretação e intelligencia das condições do
citado decreto e deste contracto serão decididas pelo Conselho
de Estado.
Art. 5. ° A companhia indemnisará o governo por todas as
despezas que fizer com o levanLamento da somma de.e 400.000,
emissão dos titulas e commissões pagas pelo governo aos seus
agentes financeiros em Londres pejos pagamentos semestra~s
dos dividendos e das som mas destinadas para o fundo de amortIzação.
Art. 6. ° A companhia pagará semestralmente no 1° de
dezembro e 1° de junho de cada anno, ou em qualquer outro.
época que convencionarem a imporlancia de .e 7 % 30 anno
sobre a somma de B 400.000, a começar de 1° de dezembro de
1859, em que principia a contagem dos juros, parte da qual
será pelo governo applicada aos juros por eJle pagos sobre as
apoJices emittidas para levantamento das referidas B 400.000,
e parte ao resgate de apoUces para o fundo de amortização. PaI'a
satisfação destes pagamentos semestl'aes o governo reterá.a
importancia dos 7°/(>, que são concedidos ú referida companhIa
como garantia de juros sobre as .e 400.000; e si esta somma não
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fôr bastante paro. completa indemnisoção das referidas despesas,
a companhia pagará o saldo dentro de 30 dias; e si o não fizer,
incorrerá na multa de .e 500 por cada falta.
Art. 7. o Quando o empl'estimo das .e 400.000 fór resO'a tado
por meio do fundo de amortização, da importancia do capital da
companhill, que goza da garantia do juro de 7 % concedidos pelo
governo, serão reduzidas as .e 400.000 e a companhia nüo furá
chamadas com garantia do governo sobre a referido somma.
Em testemunho do que o dito cavalheiro Francisco Ignacio de
Carvalho 'foreira e a referida companhia, representada pelo seu
presidente e secrelario o r. R. "\Y. Ben OD e "\Y. "\Y. Bellamy
assignaram e seJIaram este contracto na data acima mencionada.
NOTA DE QUE TRATA O ART.
.\ 10
» 15
• 16
» 15

de
de
de
de

20

DE TE CO TRACTO
;E 75.000
'fi
75.000
75.000
75.000

abril de i860.
junho
''fI
julho
'fi.
agoslo
'fi.

»
»

Assignados.- C. lIforeira, R.

n. Benson e IV.

IV. Bellamy.

1861

oConselheiro José Maria da Sih a Paranhos (depois Visconde
do Rio Branco) principia o seu relatorio apresentado ao Corpo
Legislativo na sessão deste anno, notando a estagnação, si não
descrescimenlo das rendas publicas, attribuindo-a ás mesmas
causas de que se occupou o seu antecessor: mas acredita que as
medidas tomadas no novo orçamento concorrerão para restabelecera continuação de seu pl'ogresso, principalmente pelo desapparecimento de circumstancias accidentaes, que por algum tempo
perturbal'am o equilíbrio das transacções commerciaes.
Tambem nota que o progTesso da despeza tem acompanhado
o desenvolvimento moral e material do paiz, que não pode ficar
estacionario ; porém lembra que os avultados gastos a que obrigam os melhoramentos emprehendidos, e o desequilibrio, que
elIes t8em produzido no estado financeiro nestes ultimos annos,
impõe o dever de guardor a mais severa economia, cerceando-se
as despezas, e procedendo-se com todo o escrupulo na decretação
de novos serviços, por mais uteis que pareçam, tendo-se em
atlenção que, apezu( de se contar com ó augmento da receita'fluctua um debito de 12.123:461..\ tomados do emprestimo das
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companhias da Estrada de Ferro D. Pedro II, e União Industria , e
de 4.599:500 de bilhetes do Thesouro, que podiam ser exigidos no
seu vencimento.
Communica que a divida externa fieou augmentada com os
emprestimos contrahidos para o serviço das estradas de ferro de
Pedl'o II, e Pernambuco, e das companhias de União Industria e
Mucury, na importaneia de E, 2.801:400, que eleva o total desta
divida a E 7.655:000, ou 68.044:444"444 ao cambio de 27.
A divida interna fundada teve o augmento de 9.697 apolices de
1 :000 , tres de 600:" e seis de 400 . Faz um hi torico circumstan·
ciado do estado das dividas publicas, e termina esta parte do seu
relatorio dizendo que o desconto pela substituição das notas, e
a perda das que não accudiram ao troco, montavam á elevada
somma de 631:000 , e que o Banco do Brazil já concluira o resgate
dos 10.000:000' a que se tinha obrigado.
Tratando da permuta das acções das estradas de ferro
garantidas pelo governo, autorizada pela lei de 22 de agosto
de 1860, por ap::lIíces da divida publica interna de juro de 6 %
ou por titulos da divida externa de juro de 4 1/2 % , informa
que em Londres nenhuma transacção .se effectuou, que no The·
souro se permuLaram 35.483 acções da Companhia de Pedro II
das 69.000 emittidas, 13.253 das 60.000 emittidas pela Companhia
da Estrada de Pernambuco, e 1.000 das 90.000 da Bahia, que
importaram em 9.688 apolices de 1 ;000', tres de 600$ e seis
de 400"\. Esta operação ficou sustada em virtude de parecer do
conselho de estado.
Em consequencia da disposição do § 26 art. ioda lei d-e 22 de
agosto de 1860 e decreto de 10 de outubro do mesmo anno, os
bancos de emissão retiraram da circulação as suas notas de valor
inferior a 50. , conservando a emissão que lhes era permiLLida.
Pela disposição do art. 2° §§ 1° e 14 a 16 da lei de 22 de agosto
de i860 foi expedido o decreto de 12 de janeiro do corrente anno
creando a Caixa Economica e Monte de Soccorl'O da Côrte.
Tratando do Thesouro c repartições annexas, faz sa:líentes as
vantagens da grande reforma que tiveram todas estas repartições,
e diz que alguns senões, que se notam, devem esperar pela sancção
da experiencia, não senclo depois de tão radical reforma conveniente fazer logo altera~o. Não é, porém, adverso á idén da extinc·
ção da Caixa da Amortização, passando os seus encargos para o
Thesouro ou para o Banco do Brazil, como se pI'atica na Grã·Bre·
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lanha; porém não crê que seja opportuno o momento actual para
essa mudança.
.
Faz largas considerações acerca da arrecada'ção dos impostos
de meia siza, dizima de chancellaria, aguardente, seges, decima urbana, taxa de heranças e legados, e profissões e industrias,
lendo consultado o Conselho de Estado. acerca de algumas
disposições dos respectivos Regulamentos.
Dá uma noticia circumstanciada das differentes obras em
andamento, e termina pela exposição da distribuição de creditos,
cuja annullação foi decretada na ultima lei do orçamento, assim
como de impostos decretados pelas assembléas de algumas provincias, prejudicando a receita geral elo Imperio, e as industrias de
ouLl'as provincias, obstando assim ao seu desenvolvimento e prosperidade, e até creando futuras difficuldades entre o governo do
paiz e as nações estrangeiras.
Pelo Decreto de 21 de setembro foi sanccionada a Resolução
que mtl11etou vigorar no exercicio 'de 1862 - 1863 a lei d'e 27 de
setembro de 1 60, emquanto não fosse promulgada a lei do
orçamento para este exercicio, considerando-se como parte da
mesma lei as despezas não contempladas nella, mas autorizadas
por outras leis anteriores, exceptuando-se os creditos abertos
para serviços limitados ao exercicio da referida lei, que não
continuariam além do seu termo.
Foi revogada a autorização concedida pelo § 10 do art. 11,
e autorizado o governo a pagar as dividas de exercicios
findos liquidados, e as que se liquidassem nesse e no futuro
exercicio; é a rever o regulamento d imposto do se11o, man~
dado executar' pelo decreto de 26 de dezembro de 1860, não se
augmentando as tuxas nem ampliando-as a objectos neIle não
comprehendidos; a incumbir os escrivães do civel e dos juizes
de paz, cumulativamente com os tabeUiães de notas, sem dependencia de distribuição, de lavrarem as escripturas publicas
de compra e venda de escravos.
Por decreto de 23 de janeiro se estabeleceu o modo' por que
se deviam verificar as transacções e transferencias das acções
de companhias ou sociedades anonymas, dos titulos da divida
publica e de quaesql1er outros que admittissem cotação.
O decreto de 13 de fevereiro regulou a arrecadação da multa
de 4 % substitutiva do imposto de 2 % sobre o valor das
causas demandadas; e o de 11 de setembro alterou a dis-
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posição nrt. 25 § iodo decreto de 29 de setembro de 1859,
que deu providencias fiscnes sob['e a importação e exportação
de mercadorias nas fronteiras do Hio Grande do Sul.
Por aviso ele 4 de fevereiro se declarou que sómente estavam
sujeitas aos direitos de expediente as mercadorias comprehendidas nos §§ 11, 18, 20 e 32 do art. 512 do regulamento
que baixou com o decreto de 19 de setembro ultimo.
I
Pela circular de 25 de fevereiro se recommendou o cumprimento da disposição do art. 141 § 2 0 do regulamento de 19 de
setembro de 1.860, e se declarou quaes os documentos que estavam
sujeitos ao sello do § iodo art. 58 do regulamento de 26 de
dezembro ultimo.
Pelos decretos de 16 de janeiro, 14,20 e 30 de março, 20 de
abrll, 1° de maio, 16 de novembro, 7, 21 e 31 de dezembro
foram aber~os os creditas seguintes:

MI 'tSTERIOS

EX'l'RAORoI:-IARIOS

Imperio.
Justiça.
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra
Agricultura.
Fazenda . •

150:000'000
40:000 000
30:000'000
220:000$000

su PLE.\lENl'A RES

TOTAL

702:293"'000
252:797 603
15:359 389
1.575:3 9"048
1.202:050$220
19: 883:3962
2.367:062$607

852: 293"'000

1.202:050 O
49: 3,002
2.367: 062.,.<::607

6.134: 846,'729

6.354:846'729

252:79~

55:35 389

1.575:39~8

Orçalllento votado pelo parlamento pat'a o exercido de
1861 a 186~ e sanccionado pelo decreto de ~." de setembro de 1860.

Receita. • . • •
Despeza. • • • •

. •
• .

.
•

49.659;651.' 00
51.313:939"208

Distribuia a despeza pelos minisLerios do
Impedo. .
Justioa. •
Estrangeiros
Marinha .
Guerra. .
Fazenda. .

.
.
.
.
•
•

10.996:0 7 801
5.082:167$404
919:500 6H
7.169:793"[ 4
12. 2 :92 ,'068
14.317:462 111
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BALANÇO DE 1861 - 1862
Recúta ordinaria e e:draordinaria .
Despeza . . . • . . • . . ·
DJficit. . . • . . . . . . .

52. 488: 898,w05
5'3.049:731$987
560:833$382

Despeza realizada pelos minisLerios do
lmperio. .
Justiça. .
Eelran"eiros
Marinha. .
Guerm. .
.\griculillra
Fazenda .

•
•
.

4.363:D22;S0-!2
2. 57:90-1-.070
787:-1-71$248
7.502: 891 i6
lL.364:754.' 6
7 r" 1:711 13G
1 . Jíi I: 076',759

.
.
.

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos d importação.
"
de expor tação
Despacho mal'itimo
ln teríor. . .
gxIr,t'lrJi nn.ria.
Depositos . •

E', pai, a receita ordinaria de.

3'1. 365 :424 056
8.226:809$805
2" 1:406 076
1i.5)7:211~656

i. 107:957' 1)12
384:187$476

.. 51. 80:94'1

93

Por decreto de 21 de se~embro de 186'1 se mandou vigorar
o orçamento de 186 L- 1862 para o exercicio de 18)2 - 1863, com
as alLerações nelle conLidas.
Por decreto de 16 de fevereiro se organisou a secretaria de
estudo elos negocias da agricultura, commercio e obras publicas,
epelo ele 1 de mnio se declarou quaes as verbas do orçamento vigente, que passavam integralmente para este ministerio, e as que
déviam pertencer-lhe das verbas communs com os minislerios do
imperio e justiça.

1S6.~

o conselheiro José 'laria da Silva Pal'anhos (depois Visconde
do Rio Bronco), animndo pelo crescimenLo que iam lendo as
rendas publicns, aCl'ediLa que, n/ediante a mais rigorosa economia
que os camaras e governo deviam observar, se conseguirio em
curto prazo Lornor as circumstancias do paiz mais li ongeiros,
apezar elos grandes encargos contrahidos a bem do progresso
moral e m:lteriol do paiz.
Phenomeoos accidenLaes c tt'onsitorios LinllDill inLel'rompido
fi crescente progressão cio poiz e sua marcha ascendente j
H. F.

23
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e não se desconheciam os que ultimamente preponderaram:
a 'crise com mercial de 1857 nos Estados Unidos, o elasLerio
das especulações mercantis e industriaes, nem sempre bem
calculadas, e o rigor das estações em algumas provincias do
Norte, claramente explicam as pertUl'baçães por que pas aram
as rendas publicas.
O estado do Thesouro dir-se-hia normal ou mesmo prospero
si obrigações de alta importan~ia não pesas~em além das des.
pezas orelinarias. Proximo se achava o vencimento do emprestimo
de 1843 e hem assim d de 1824·, para do qual sem duvida teria
governo de lançar mão de operações de credito, já alllorisada ,
para o seu pagamento; circumstancias estas que, por mais proso
pel'o que fosse o incremento das rendas publicas, impunbam
callte11a e parcimonia no emprego dos recursos do Thesouro.
Approveita a opportunidade para declarar, que os 2 % addi·
cionaes com que as provincias da Bahia c Pernambuco se com·
prometteram para elevar a 7 % a garantia de juros de suas
respectivas estradas de ferro, tenham sido pagos pelo TlJesouro,
não tendo sido ainda por ellas indemnisado de se adiantamento.
Fazendo consideraçõe;; acerca dos creditos supplementares e
mesmo especiaes, acredita, que e11es poderiam ser, si não dis·
pensados, ao menos diminuidos, si os serviço fossem con·
venientemente dotados nas verbas do orçamento; além desse
. defeito que ol'dinariamente se encontl'8, nUo menos prejudicial é
a decretação de um serviço sem a verL1a correspondenLe. Este
inconveniente seria obstado si coincidisse o anno financeiro com
o civil, porque votando o parlamento a despeza do anno seguinte
estava mais habilitado para conhecer das vel'lJQs que devia votal'; é pois da maior vantagem, si n50 extinguir, ao menosrestringir, tanto quanto for passiveI, esles cl'editos.
Tratando das dividas do Eslado menciona que a externa não
soffreu alteraçUo, tendo providenciado o governo para que os seus
compromissos fossem realizados com a devida pontualidade, epor
isso folga em dizer que os seus titulas gozam de cotação vuntajosa na praça de Londres, para onde remetteu o thesouro E. 950:COO
ou 8.414:604$760 ao cambio de 26 i/1.
A divida interna teve o augmento de 55 opolices no "alorde
53:800 pela permuta de acções ela estrada de ferro, e de 1075 do
valor nominal de 1:000,., ao Banco do Brazil pelo pagamentode
1.000:000$ de notas resgatadas.

°
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Adivida ftuctuante representada pelos bilhetes do thesouro
mantinha-se na cifra de 4.336:500~.
Em 31 de dezemhro de 1861 a divida do Estado Oriental era
(capital ejuros) de 5.4'l1:226. 650, e a Argentina de 1.901 :698$801.
Tratando do meio circulante diz que existiam em circulação
em notas do governo 34.584: 535$, e pela emissão dos Bancos
43.596:430. , ao todo 78.183:965 .
Faz saliente a necessidade da substituição da moeda de cobre
por outra de melhor qualidade e uso mais com modo, apresentando um parecer mui circumstanciado a este respeito de uma
commissão especialmenle encarregada desse estudo.
Descreve circumstanciadamente o eslado das operações dos
Bancos existentes, os quaes se tem mantido na orbita da legalidade, quer perante a lei, quer quanto aos seus estatutos, e noticía
que o Banco do Brazil, reconhecendo difficuldade em sustentar o
pagamento em melaI das suas notas na presença da emissão não
redusida dos Bancos Rural e Agricola, propunha a liquidação do
Banco Agricola chamando a si o seu capital, e a desislencia
do Banco Rural da sua emissão mediante a indemnisação de
400:00J .
Esta questão proposta no governo foi submettida á secção de
Fazenda do Conselho de Estado. A caixa economica e Monte de
Socorro da Corte deram começo ás suas funcções em 4 de novembro
ultimo, e julga conveniente que estabelecimentos congeneres
sejam creadas em todos as capitaes das provincias.
Tratando do thesouro e repnrtições annexos applaude o resullado da ultima reforma, notando porém que na permissão, dada
em alguns regulamentos, da passagem por acceso ou remoção de
umas para outras repartições de Fazenda aos empregados que se
achassem habilitados, não fossem comprehendidos os empre~
gados das alfandegas, embora em concurso se mostrassem habilitados em stereometria e areometria e pratica dos methodos e
usos dos instl'Umentos modernos de arqueação de navios, estudos
~stes que em pouco tempo podem ser feitos pOI' empregados
lDtelligentes e applicados.
O~cL1pando-se de alguns impostos, faz considerações judiciosas
acerca da imposição do sello e especialmente do novo sello
~dl~esivo ~l1l substituição ao papel sellado, e achava não equiat.lvo a Isenção do sello proporcional dDs letras sacadas em
palZ estrangeiro e pagas aqui, e das cartas de credito expedidas
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pam. paiz estrangeil'O. O imposto de novos e velhos direitos, qUe
ainda se regulava por dispo ições de mais ele dous seculos, como
eram os regulamentos de 16 dejnneiro de 158a e 11 de novembro de
1661,devia ser reconsiderado e bem assim o imposto de aguardente,
dizima de chancellaria, taxa de heranças e legados, imposto sobre
lojas, decimas urbanas, e outros sobre os quaes apresentava.
duvidas para serem tomadas em con ielernção.
VoHando ao nSsllmpto das leis provinciaes, diz, que as
assembléas conLinuavam a legislar sobre objectos alheios a sua
competencia, taes como navegação do alto mar e cabotagem, e
outros que dizem respeito á renda das alfandegas; creavam imo
postos que prejudicnvam os interesses gel'aes jásobl'eexporl~ção
e importação, já sobre outl'OS acto:'> e productos, de que a assem·
bléa geral tem feito materia contribuinte, com manire ta violação
dos arts. 9 e 10 § 5° e arL. 12 doAcLo Addicionnl e leis de 24 e8
de ou tubro de 1832 e 18, 33 e 13 de outubro de 1834 e 1835 e oulros
disposições em VigOI', que extremaram as rendas geraes das pro·
vinciaes e municipaes, embora estivesse o governo convencido de
que não era. o espirita de absorpção, e sim o desejo ou necessidade
de augmentar a renda das provincias, o movei desse proce·
dimento; que t.odavia não deixava de chamar a aLtenção do parlamento para esses f,Jctos, que não só affecLavam as rendas geraes
do Imperio, como os principios economicos da riqueza publica,
gravando e empecendo o commercio e a industria agricola efabril
do paiz.
Pele. lei de 26 de junho de 1862 se determinou a substituição
em todo o Imperio do systema de pesos e medidas pelo syslema
metrico francez, o qual dentro de dez annos deveria estar adoptado
e generalisado, cessando inteiramente o uso legal dos antigos
pesos e medidas, e sendo obrigado nas escolas de instmcção pu·
blica e particular o ensino da arithmetica com applicação do sys·
tema metrico comparado com o de pesos e medidas então em uso.
Por decreto de 28 de agosto se a utorisou o governo a appl'ovar
o accordo ajustado pelo Banco do Brasil com o Commel'cial e
Agricola e com o Rural e Hypothecario sobre a desistencia que
estes faziam do seu dil'eito de emissão.
Pela circular de8 de agosto seclcclarou queás estaçóesftscnes,
e não [la juiz da causa, competia decidir si era ou não exigivele
multa substitutiva do imposto de 2 0/O sobre o valor das couses
demandadas.
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Acil'culor de 31 de dczemll'o determinou que se conLinuasse n
receber nas estações fiscaes os soberanos inglezes á colação de
27 , isto é, 11 8~89 , ernquanlo regesse o decreto de 24 de outubro
de 1857.
Por decreLos de .4 de janeiro, 2G de fevoreiL'o, 23 de abril, 9 e 15
de setembl'o, 17, 24, 29 e 31 de dezembro, foram abertos os cre··
dilas seguintes:

SUPPLE:\lE l'l'ARES

EX'rRAORDl:-URlOS

~INlsrERlO

111 :700~000

Imperio.
Marinha
Guerra.
.\gricultUl·a
Fazeuda .

5G :000.$000
iü 1:700';000

TOT.U.

276 : 376;~43
468: 62 .'UOO
80:280,'000
2.423 :799.$-155

Hl:700 GOa
276:376'2-.13
468:620'000
130:280$000
2.423:799':;-155

3.249:075>693

3.410:775$693

oorçamento do exercicio de 1862 n '1 63 foi o mesmo de 1861 fi
1862 prol'ogado por decreto de 21 de setembro de 186'1, e é o
seguinte:
Receita. • .
Da·peza. . ,

.
.

•
.

.
,

•
.

•
.

• •
• .

•
.

.
,

.
,

.
•

• .
.' ,

49.659:651 000
51. 313: 939$W3

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio. .
JIIstiça , •
Eslrangeiros.
Marinha. .
Guerra • .
Fazenda. .

10.996: 087 00
5.082: 167 494
9J9:500~641

7. '169: 793 le 4
12. ~8: 2 0'8
14.317:4ü2$lll

BALANÇO DE 1862

a

1863

Receita ordinaria e exlrn.Ol'dinnl'in..
I)espeza. .

Defiait. • , : : : :

:

48.619 6-18$-.163
57.000 122'335
8,38J -.174$372

: "

DClspeza realisocla pelos ministerios do
Imperio . .
Jus.iça , ,
ESlrang iras
Marinha
.
Guerra • .
ABricullll~a '
Fazenda. :

3.872:46 $053
2.903:412$ l
i. 633: 102';; 149
7.927:237$467
11.8 5$597.'587
7.565:0 5~771

2L.2a3:219$~'1
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A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importação
,.
de exportação . . .
Despacho maritimo . • . .
Interior . . . . . . . .
Extraordinal'ia. . . . . .
Depositos. . . . • . . .
E, pois, a recei"ta ordinaria de.

27.438:010'982
8.344:97$608
259: 868$548
11. 000: 27o.~7

i.299:051~1 1

27i:4~9 9
47.043: 131$695

Os recursos de que se serviu o Thesouro foram:
Creditos legislativos. . • . . . . . . .
aldos de 1851 a 1862. • . . • • • • • .
Suppl'imento do exercicio de 1863 a 1864 • • .

•
.
.

.
.
.

.
.
•

.
.
•

.
.
.

2. 288:038,~O
61 :463~97
7.10 :931$l68

No orçamento votado para o exercicio de 1863 a 1861 se man·
daram pôr em execução as seguintes disposições:
O governo fica autorisado a emittir bilhetes do Thesouro até
a sornma de 8.000:000$ corno antecipação de receita no exercicio
desta lei.
A faculdade de abrir creditas supplementares, concedida ao
governo pelo art. 40 da lei de 9 de setembro de 1850, só poderá sel'
exercida a respeito daquellas verbas do orçamento, em que as
despezas São variaveis por sua natureza, como a differença de
cambias, juros da divida fiuctuonte, porcentagem dos em·
pregados das estações de nrrecadação, e outras da mesma
especie.
O ministro da fazenda aj un tará todos os annos á proposta do
orçamento da despem geral do Imperio uma tabella contendo fi
nomenclatura dos serviços comprehendidos nesta disposição.
Não dão lagar a creditas supplementares as verbas do orçamento relativas a obras publicas.
O governo poderá fazer a pplícação das sobras resultantes das
economias feitas de um serviço para outro, quando os fundos votados em algumas dellas não forem bastantes para as respectivas
despezas e houver urgente preci ão de satisfazei-as. Este trans·
porte porém não se poderá efi'ectuar sinão do nono mez do exer·
cicio em diante, sendo deliberada em conselho de ministros aSlla
necessidade, e autorisado por decreto referendado pelo ministro
a cuja repartição pertença a despeza, seguindo-se as Formalidades
prescriptas nos §§ 60 e 70 do ort. 40 da lei ele 9 de setembro de
1850 para os creditas supplementares.
O ministro da fazenda não ordenará pagamento algum, sob
pena de responsabilidade, sem que na lei que o houver autorizado
estejam consignados os fundos correspondentes á despeza.
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AS disposições do § 11 de lei de 27 da setembro de 1860 são
extensivas aos creditos especiaes concedidos pela mesma lei na
parte que lhes for applicavel.
Aautorização dada ao governo no art. 29 da lei de 28 de outubro
de1845. e prorogada por leis posteriores para rectificar a tarifa e
melhGrar o systema de arrecadação, não com prehende a faculdade
de elevar os impostos sobre importação e exportação.
Aclausula prescripta na ultima parte do § 50 do art. 2° da lei de
22 de agosto de 1860 não será applicada ás companhias de seguro.
Ogoverno é autorisado : a realizar operações de credito necessarjas para entregar o dote da princeza D. Januaria na importancia
de 750:000· ficando annullados os creditas dos §§ 5°, 70 e 8° do
art. 20 desla lei; a despender 775:090 708 com o pagamento das
reclamações hespanholas; 624:000. como indemnização das presas
da guerra da independencia e do Rio da Prata; e ao pagamento de
2,000:080 ao Banco do Brazil.
E' o governo autorizado n alterar as disposições vigentes
acerCR da navegação de cabotagem feita por embarcações estrangeiras, prorogando por mois tempo os favores concedidos;
e a continuar a executar os § 10 e 20 do art. ti da lei de 27 de
selembro de 1860, relativa aos impo tos addicionaes de 2 a 5°/ o
sobre a importação, e de 2 % sobre a exportaçã .
Ficam em vigor todas as disposições da lei do orçamento anlerior que não versarem sobre a fixação da receita e despeza e não
tiverem sido expressamente revogadas.

1863

O marquez de Abrantes (Miguel Calmon du Pin e Almeida) no
seu relatorio apresentado na sessüo deste onno, lamenta que não
tivesse continuado no ultimo exerci cio o augmento da renda
do possado, não excedendo, segundo os dados existentes no
thesouro, a 47.000:000 I e esta circul11stancia explica n necessidade do ullgmento da emissão dos bilhetes do thesouro, e o
empresLimo de 200.000 ;Q crmtrahitlo com o London & Brazilian
Bank estabelecido nesta côrte.
Attenúu porém esta desagradn\'el noticia (l con ideração que
esta operação de credito teve por fim satisfazer despezas já rea-
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lizacas, corno 1.500:000,~ ao Banco do Brazil; 775:096$ para paga.
mento das presas hespanholas, e 2 . .:.61 :449,'650 ú estrada de
ferro de Pedro II.
Acredito porém que esta diminuição de reuda ero todaexcepcional, devida especialmente ú escassez das duas sar~as do principal producto de exportação, motivada pelo mal que atacou o
cafeeiro, o qual porém, tendo desapparecido, deixava esperar
abundante colheita no corrente anno, apezar de ser sen lvel fi
diminuição de braços soffrida pela lavoura por diversas calamidades que ultimamente pesaram sobre o paiz: a febre amarellae
o cholera.
Cessando estas causas,e contando que o parlamento continuasse
a autorizar a cobrança do imposto addicional de 2 a 5 % sobre
a importação e de 2 % na exportação, não duvidava orçara
receita na sua proposto em 51.000:000':, mas sendo a despeza
provavel 57.846:407$766, resullava um deflcd de 6)%0:407""'766,
E como o orçamento não póde. ser decretado com um deficit
permanente, era forçoso fazel- o desa pparecer ou por meio da reducção da despeza, ou pela creação de novos impostos, ou por
ambos estes meios combinados.
Tratando das dividas do Estado communicou que a divida externa apenas soffreu a alteração proveniente da sua regular amortização na importancia de 2.025 : Ti 7$777 ou ~, 227.900 sendo então
o seu total ~ 7.205.000 comprehelldendo-se os emprestimos das
estradas de ferro de Pedro II, e Pernambuco, e dos estradas da
União e Industria e Mucury; e vencendo-se no fim do anno o
emprestimo de 1843, no valol' de f., 362.000 era indispensnvel
decretar os meios pnra seu pagamento.
A divida interna não soffreu oILeração.
A divida fiuctuante representada pO'!' bilhetes do Thesouro,
era de 6.576:000$, e o papel-moeda em circulElçúo importava em
32.093:394. ; o lucro do thesouro na substituição das natos por
desconto e não comparecimento ao troco montava a 1.411:6 1 ;
na ultima operação não acudio ao troco a consideravel somma
de 730:000$000.
Tratando do meio circulante, diz, que o Banco do BI'azi! em
23 oe outubro passado obJ'io o troco de suas notas em ouro, não
só na caixa matriz como nos tiliaes, e bem assim o Banco de
Pernambuco. O valor de emissão circulante dos Bancos era
de 45.407: 615$ que, reunida ao pa pel do governal dava o to~al de
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77.501:003$, sendo concedida ao Banco do Brazil a permissão de
elevar ao Lriplo a sua emissão em relação ao seu fundo disponivel, porém sómente pelo espaço de seis mezes, tempo que se
julgavasufficiente para melhorar as circumsLancias da praça, que
sentia falta de numeraria. Julga que por em quanto se devia
suspender o resgate do papel-moedo, feito pelo dilo Banco.
Dá uma noticia mais ou menos circumstanciada do estado d[ls
sociedades anonymas bancaria ,e nelll1 menciona o reolização do
accordo na liquidação do Banco Agricola, que encorporou o seu capital no do Banco do Brazil, que assim ficou elevado a 33.000:000$,
ea desistencia do Banco Rural do direito de emissão mediante a
indemnisação de 400:000$, dados pelo Banco do Brat:il, que então
ficou unico emissor de notas promissol'ias, com obrigoç.ão de sua
cOIlvel'sào em ouro.
, Communica o installação, nesta côrte, do London & Brasilian
Ballk, estabelecido em Londres com o capitlll de E 1,000.000, sendo
as suas transacções limitadas a operllções de cambias, descontos
edepositos, sujeitando-se ás pl'escri pções im postas pelo de~reLo
de 2 de outubro de 1862.
Occupando-se do Thesouro e repartições annexas, dá conta
circumstanciada dos seus trabalhos, pOl'dm nota com estranheza
afalta de cumprimento de deveres nas thesourGl'ias <.le algumas
provincias, tendo aLé os seus Ll'abalhos em nLraso.
Julga conveniente retocar alguns pontos do regulamento de
26 de dezembro de 1860, fazendo considerações ~obre os impostos
do sello, dizima de chancellaria, novos e velhos direitos, taxa de
heranças e legado~, e outros.
PaI' decreto de 28 de fevel'eil'o foi autorizado o Banco do Bl'azi!
aelevar a sua emi s<1o até o triplo de seu fundo disponivel,
ficando esta outol'ização limitada ao prazo de seis mezes, dentro
do qual não poderia elevar a taxo actual dos juros; e pelo de 5 de
março se mondou obsel'var na reUl'ada ela circulacilo das notos
dos Bancos. Agricolo, e RLll'ol e HypoLhecario, o art"44::l elo codigo
cOl11mercial.
, ~or aviso de 21 de j unho se deLerminou que fossem sujei Los aos
dll'BlLos de expol'tação os genel'os nacionaes de torno-viagem,
que se pl'eLendesse de novo exportaI', assim como que o valor dos
mercadol'ias pal'a o calculo da armazenaO'em se reO'ulas e pelús
direitos de consumo.
o
b
Por circular de 16 de maio se mandou que continuasse no
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exet'cicio de 1862 - 1863 u cobt'ança dos dit'eiLos de exportação na
razão de 7 %, e pela de 2l, que só nos mesas de rendas das
alfandegas se cobrassem os direitos de expediente de mercadorias navegadas por cabotagem; pela de 6 dejulho se ordenou que
continuasse a cobrança dos direitos addicionaes de 2 a 5 Ofo sobre
o importação e de 2 % sobre a exportação.
Por decretos de 1, 18, 24, 27 e 2 de abril, 27 de maio, 18 e 27
de junho, 2 de outubro, e 29 de dezembro, foram abertos os creditos seguintes:

EX:TRAORDINARIOS

MI);ISTERIOS

Imperio
JusLiça.
Estrangeiros.
~Iarinlla . '.
Guerra.
AgricuH~ra .
Fazenda . .

SUPPLEMEllTARES

TOT.\L

693: 104$3·12 693: 101$312
71:73.'935
71 :738$9~5
28:4-14: 44+
69:010'00
97:m~m
283:2 '3 65-1 2 '3:2 ~'654
1.59
: 9r70J
1.598: Jn~~
96:28').1)0
96:280'0 )
2.200:766$00) 2.200:766»00
.'

28:H4$·H.J. 5.013:067$631 5.041 :512$075

OrçOIDento votado pelo parlalDento para o exerclclo de
1863 a 1.864 e sanccionado por decl'eto de 9 de 8eteIDbro de 186~.

51.500: 000$000
53. 87B:66fi$571

Receita.
Despeza

Diskibuida a despeza pelos ministerios do
4.727:9'l0'08J
3.1;)5 :291'933
877: 00 .'132

Imperio.

.
.
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Agricultura
Fazenda. .
J\ls~iça.

7.4)-1:07575
i 1.637:3lH '681

8.294:422 -50
17.722:6083-1 )

BALANÇO DE !863 a 1864
Re~eita

Deepeza

orclin:t.ri:t. e
. . .

D$ficit.

.

.

.

exlra~~

Iinn.ria.

D1.801: -100' O~
55.4)1:41O~04~

1. ôJ3: 030~1&')
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Despezas realizada pelos ministerios do
4.3-12:23-1'974
2.841 :955~ 02
767:3n)559
8.776.764-.'--19
i2.397:768.' 33
7.753: 167 020
i9.615:221$308

Imporia. .
Jusliça. .
Eslrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Agdcullura.
Fazenda. .

A receita tem n seguinte procedencia:
Direilos de importação.
~
de exportação
Despacho marilimo
Interior. . . . .
Extraordinaria . .
Depositos . . . .

Na receita extraordinnria figura, como eventual, a de .
EI'a pois, a receita ordinaria de.
OT/lesouro teve como recursos:
do empreslimo contrahido em Londres e saldos
em 30 de junho.
e creditas na importancia de.

2.06'1:601$l37
5'1.722:424,529
5.150:222$222
5.1 0:222 222
4.385:420~OOO

Tendo sido dissolvida a camara dos deputados por decreto
de 12 de maio, nua se votou o orçamento para 1864 a 1865.

1864

O conselheiro José Pedro Dias de Carvalho, no seu relataria
apresentado ao corpo legislativo, tombem se mostra aprellen~ivo
pelo decrescimento das rendas publicas, como seus antecessores;
e apezar de acreditar, que, sendo elle devido a cousas e peciaes,
era de esperar o progressivo desenvolvimento da receita, todavia
acha conveniente Loda prudencia na decretaçl10 das despezas.
Pelos dados existentes no thesouro, calcula a receita em
52.000:000 000, comprehendendo-se o producto dos impostos addicionaes de 2 e 5 % nn importação e 2 %
na exportação, ~ a
despeza em 56.5 8: 23.246 havendo o deficit de 4.58~:823'246
não se comprehendendo as chamadas das acções da estrada de
ferro de Pedro II que pertenciam ao Estado e os 2.000 contos que
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Linham de ser enLregue3 ao Banco do Brazil pelo resgaLe de igual
quantia de notas do g'overno; por isso j ulg:l de necessidade a
conLinuaçu do que dispõe o al'L 22. 4.0 da lei de 9 de setembro
de 1862.
A progressiva elevaçiio da despeza nuo Linha sido acom.
panhada de augmeuto correspondente na receiLa, mas Lendo-se
em attenção que o decrescimenLo desta não provinha de
causas permanentes, devia esperar- e a reacçã fa"oravel,
que vidu restituir ao seu esLado anterior us principaes fontes
de renda.
Esta esperança fundava-se na maior colheita do nosso prin.
cipal producto de expurtação, o café, e no desenvolvimenLo de
ouLros ramos ela nossa iudustria ngricola, como o fumo e o
algodão, que tinham npresentado grande incremento pela escassez
consideravel deste ultimo producLo em razão da guerra dos Estados Unidos, porem não se podendo com certesa determinar atê
que ponto esLns causas influiriam no crescimenLo das rendas,
pela incertesa de um futuro desconhecido, cumpria aconselhar
toda a prudencia e ca utela.
Apesar das melhores intenções do corpo legislativo para
corLar as despezas, redusinelo-as ás conveniente~ pl'oporções do
sel'viço publico, ainda assim não se poderia fazer face ao avultado
deficit annunciado.
Tratando do meio cil'culante diz, que tendo o Banco do Brazil
cumprido regulat'mente o compromisso da reLirada do papel
moeda do governo, se achava este reduzido a 30.094:440$; desta
quantia se achava nos cofres dos Bancos, como gm'antia de
bilhetes que emiLtiram, a de 2. 773:450~; a circulação do papel
bancaeio era de 53.200:960", que, I'eunida á do papel do governo,
dava a somma total do meio circulante em papel na quantia de
80.021: 950:"'00J .
Acha de toda a conveniencia que se continue a cunhar a
moeda de ouro do valor de 5.~ porque sendo o mini mo do moeda
de ouro 10;;;, e o maximo da de praLâ 2 " havia um salto qLle
grande difficuldade offerecia ás Lransacções, o que não se enc0r:ra em paiz algum; e bem assim a cunhagem da moeda de
pratn de 200 rs. como intermediaria para o troco entl'e a minima
de prata de 500 rs. e a maxima de cobre de 40 rs,; sobre esle assumpto ainda a secção do Conselho de Estado núo déra parece!'
definitivo pela dependendo de certas informações que ulti-
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mamente acabavam ele chegaI'. Pl'ocura \'el' si se poderia fazer
a cunhagem na nova casa da moeda, r~cebendo esta os rnetaes
para a liga, OU sómente as chnpas já preparadas.
A divida externa que, no relatorio passado, figmava na importancia de E 7.205:000, apresentava o augmento de E 3.615:200
compl'ehendendo-se os emprestimos contrahidos para as estradas
de Pedro II, Pernambuco, Uniüo Industria e fucmy, o que
dava a irnportuncia total de E 10.' 20:200, que tinha de ser
reduzida pelo pagament.o dos emprestimos de 1824 e 1843, cujos
remanescentes eram de E 2.720:600, pum o que já tinha
remettiJo o thesoul'O para Londl'es E 790:000 ao cambio 27,
equivalentes á quantia de 7.021:520$000.
Os titulas desta divida se achavam o. 101 e 102, os de 5 % e os de
41/2 a 89 e 91 .
A divida interna teve o 8ugmento de 723 apolices dadas em
permut1 de acções do. estrado. de ferro de Pedro II,
No additamento ao I'clatorio de 1863, apresentado na primeira
sessão deste anno, o Marquez de Abruntes communica que, em
virtude da autorisaçiio do Qrt. 11 § 11 da lei de 27 de setembro de
1860, foi pJr decreto de de junho de 1833 contracLado o.empresLimo de E 3.30:):00 ao typo de 88 e juro de 41/.2 % ao
anno, paga vel pela amortisnção de 1 % no prazo de 30 annos.
Este empresLimo tinha o fim especial do pagamento elos emprestimos de 1824 e 1843,
A importancia dos debitos da Repllblico. Argentina era de
2.0ô6:204$409, e a da Republica Oriental do Ut'uguay de
5.839:655:"144 .
As provincias da Bahia e Pemombuco, que garantiram
o juro addicional ele 2 %
ás suas estradas de ferro, não tinham saU feito os sellS compromisso, os quoes sendo gorantidos pelo governo geral foram pagos pelo thesouro, importando
em 1.245:9-0$595.
nó. uma noticia abreviada das transacções dos diversos estabelecimentos bancflrios, e n'ella trata da installação do· Bunco
Brasilian and PorLuguese Bank, uulorisado por decreto de 28 de
dezembro do anno passado, com os mesmas condições do Loildon
and BrosiliF.ln BanI\:. A caixa Econqmica e o Monte do Soccorro
progl'idia com vanlagem no conceilo publlco, tendo-se augmentado o numero dos depositantes no ultimo 8nno na cifra de 54.
Tratando elo thesouro e repnrtições annexas, reconhece os
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grandes melhoramentos conseguidos pela reforma destas reparo
tições, porem acredita, que a experiencia e a observação tinham
demonslrado a necessidade de alguns retoques, especialmente
quanto á divisão dos trabalhos a cargo das directorias; e á maneira da realisação dos concursos e remoção dos empregados de
fazenda de umas para outras repartições, e bem assim a Conveniencia de algumas alterações que fizessem desapparecer irregul::lridades e desigualdades na nova tarifa, que tinham trasido
grandes vexames ao commercio; sendo de lastimar que as
com missões creadas pelo regulamento das alfandegas, incumbidas
do estudo e organisação annual das mercadorias e suas classificações, não tivessem desempenhado o seu dever com a pon.
tualidade que convinha: a base que devia servir para a fixação
da taxa era o ponto principal da observação e estudo.
Tratando das differentes obras a cargo do seu ministerio, dá
uma noticia circumstanciada do seo estado, communicando que a
nova casa da moeda se acha va em conclusão, e bem assim a
alfandega da Bahia, que apenas exigia o dispendio de 20:000$,
tendo importado a sua despeza em 1.2l3:194$820; as obras da
alfandega da côrte progridiam quer no edificio propriamente dilo,
quer no caes.
Por decreto de 16 de abril se detf:rminou que a lei n. ti77 de 9
de setembro de 1862, decretada para o exercicio de 1863 a 1864,
continuasse em vigor no anno financeiro de 1864 a 1865 emquanlo
não fosse promulgada a lei do orçamento deste exercido e se
mandou que a somma consignada no § 26 do art. 70 da sobre dila
lei) ficasse desde logo elevada a quinhentos contos de réis; sendo
o governo aulorisado para applicar ao resgate dos bilhetes do thesouro em cieculação a importancia do excesso que resultava do
emprestimo contl ahido em Londres no mez de outubro passado, e
da emissão de apolices feita neste Côrte no referido mez para pagamento dos emprestimos de 1824 e 1843, como foea autorisado pela
lei n. 1114 de 27 de setembro de 1860.
./
Por decreto de 20 de setembro se autorisou o ministro do
imperio a despender a quantia de 2.586:000$ com os encargos
determinados na lei n. 1217 de 7 de julho, relativa á dotação,
compra de predios e mais dependencias para o consorcio das
princezas D. Isabel e D. Leopoldiua.
Por decreto de 13 de setembro se concedêo ao Banco do Brazil
autorização para elevar a sua emissão até o triplo do fundo dis·
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ponivel, DOS termos do decreto de 5 de fevereiro de 1 56 até nova
declaração do governo; e bem assim pelo decreto de f 4 do mesmo
mez se determinou que, até ulterior deliberação do governo, os
bilhetes do dito Banco fossem recebidos como moeda legal pelas
repartições pub~icas, e pelos particulares, nos lagares a que se
refere o art. 10 § 6° da lei n. 683 de 5 de julho de 1853, ficando o
sobredito banco dispensado, por emquanto, da obrigação de tl'Ocal-os nos lermos do mesmo paragrapho.
Estas medidas motivadas pela grande crise, que appareceo
por terem suspendido seus pagamentos as casas bancarias de
Antonio I. Alves Souto, Gomes & Filhos, Montenegr-o & Lima, e
outros foram acompanhados pelas seguintes disposições extraordinarias dos decretos de 17 e 20 de setembro:
1.0 Ficllm suspen os e prorogados por sessenta dias, contados
do dia Ddo corrente mez, os vencimentos das letras, notas pro111issorias e quaesquer outros titulas commerciaes pagaveis na
Côrte e provincia do Rio de Janeiro; e tambem suspensos e
prorogados pelo mesmo tempo os pl'Otestos, recursos em garantia e prescripções dos referidos titulas.
2.° São applicaveis aos negociantes não matriculados as disposições do art. 898 do Codigo Commercial, relativas ás moratoria, as quaes, bem como as concol'datas, poderão ser amigavelmente concedidas pelos credores, que representem dous terços
do valor de todos os creditas.
3. As fallencias dos banqueiros, e casas bancarias, occorridas
no praso de que trato o al't. lo, serão reguladas por um decreto
que o governo expedirá.
4.° Estas disposições serão applicadas a outras praças do
lmperio por deliberação dos presidentes de provincia.
Sobre a fallencia dos bancos e casas bancarias determinou o
decreto de 20:
Art. 1.0 A fallencia dos bancos e casas commerciaes será
regulada pelas seguintes disposições especiaes.
Art. 2. 0 Verificada a fallencia pela apresentação do fallido ou
pelo abandono ou fechamento do escriptorio ou a requerimento de
cinco credor'es de titulas não pagos, si o fallido não tiver alcançado
concordata ou moratoria nos termos do art. 20 do decreto de 17
deste mez, o juiz do commercio, procedendo logo e summariamente ás diligencias neccssarias e ouvindo o procurador fiscal
do thesouro ou thesourarias de Fazenda, decretará a abertura
Q
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da fnllencio, encarregando logo a liquidação definiLiva da casa a
lima odminisLração composta dos dous principaes credores e de
um flscal que será nomeado pelo governo.
ArL 3. 0 A sentença da abertura da fallencia Lel'á Lodos os
effeitos mencionados nos arLs. 826 a 832 do codigo commercial.
O art. 4. 0 determinou que a admini tt'açüo, procedendo ao ba.
lanço da casa, trotasse de pagar aos credores, de preferencia aos
de pequenas quanLins'; o art. 50 estabeleceo que tadas as acções
pendentes contra o devedor fallido, e as que houvessem de ser
intentadas posteriormente á faIlencia, só poderiam ser continuadas
ou inLentadas contra a mesma administração; o arL 60 investia a
administração de todos os poderes concedidos aos administradores
das massas fali idas ; o art. 7° dispoz que só depois de ultimada
a liquidaç50 seria obrigada a administrnção a dar contas ao juiz;
o art. 80 salv-ou os dit'eitos que competiam aos credores de dominio hypothecario e aos previlegiados; o art 9 0 estabeleeeo que
o processo especial deste regulamento, não impedia as acções
criminaes que competissem ao fali ido ; o art. 10 mandou dar ao
fallido a quantia necessaria para a sua subsistencia; o art. 11
determinou que a destiLuição do administração teria lagar da
mesma fôrma por que se faz a dos administradores das ouLras
massas fallidas; os administradores teriam uma porcentagem que
seria determinada, e enviariam mensalmente ao governo e aojuiz
do commercio uma conta desenvolvida na forma do art. 867 do
codigo commercial,
As concorda tas e moratorias não excederiam o praso de tres
annos, salvo convindo lodos os credores, e em todo caso deveriam
ser homologadas pelo juizo do commercio.
Por decreto de 22 de outubro se determinou que a emissúo de
letras, noLas promissorias, crediLos, bilheles, vales e quaesquer
outros titulas, papeis ou escriptos que contivessem promessas ou
obrigação de valor recebido, ou de pagamento por qualquer causa
com praso ou sem elIe o pessoa indeterminada ou ao portador,
ou com o nome deste em bl'anco, não póderiu tel' logar sem auto!'Ísação do Poder LegislaLi vo (lei n. 1083 de 22 de ngosLo de 1860
art. 10 § 10),
A. infracção uesLa disposição era punida com a pena de
multa do quad-rilplo do valol' de cada um dos referid03 titulas.
Exceptuaram-se n emissão dos bancos de cireulação e 09
recibos e mandatos ao parLador de quanLia superior a 50$ para
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serem pagos na mesma praça em virtude de contas correntes,
tendo estes o prazo de tres dias para sua apresentação.
As autoridades juridicas e administrativas tinham o dever de
participar ás autoridades superiores o preparo e tentativa de
emissão ou existencia em circulação destes titulas com prazo ou
semelle, lavrando de tudo auto, que será remettido com as competentes informações á respectiva autoridade para imposição da
multa.
Os titulas de conta corrente podiam ser nominaes ou ao portador.
Por circular de 16 de janeiro se tornou extensiva ao despacho
de exportação a disposiç50 do art. 23 do decreto de 31 de dezembro de 1854, pela qual foi suprimida a 3a via da nota para o
despacho de que trata o al'L 544 § 20 do regulamento ele 19 de
setembro de 1860; e pela d"l22 de março se deram instnlCções para
a execução do art. 70 §s 10 e 20 do decreto de 31 de dezembro
de 1863.
Por avi~o de 22 de outubro se declarou que os recibos e mandatos ao portador, por occnsião da liquidação das casas bancarias,
só deviam pagar se1l0 no caso de serem ajuizados, flS im como
que as concordatas permittidas pelos decretos ns. il308 e 3309 eram
isentas do seBo 'Prop rciona L
Por decretos de 25 e 27 de maio, 20 de seLembro e 6 de dezembro, foram abertos os seguintes creditos:
MINlSTERIO

EXTRl\OR'OI~ARIOS

Imperio
Justiça .
Marinha
Guerra.
~.

2.5

ô:OOO$O~O .
30:000 000 .

2.616:900 '000

~--

SUPPLE)IENTARES

TOTAL

750:00'sOOO
71': 406$000

2.5 6:0.)036)0
3J:00U?00
750:000
OlO
71 :406 000

1.468:406 )0 )

4.0S·1.406;.000

Além destes creditos, houve a transferencia de 1.675:651 362,
sobras de umas verbas para acudir a defficiencia de ontras, nas
quaes avultava, no ministerio da Fazenda, a de 1. 180: 482$OOJ .
Oorçamento do exercicio de 1834-1865 foi o de 1863-1864 prorogado por decreto de 16 de abril de 1864; é o seguinte:
Rece1't
De a. • •
speza • .
H. F.

•.•
••••••••••••••

24

51.500: 000$)0
53.S7a:666~71
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pislf'i]micla a despeza pelos minislerios do
Imperio,
Ju tiça.

.
.

-L727:9aO.026
3,155:20* ':1-35
877:0) 132
7.4ô1:007,'575
11.637: 364::;63 1

Est:'angeiroc;

Marinha. .
Cuet'ra . •
Agricultura.
Fazenda. .

8,294:4U. -5:)
17. 72l :5J8' tOa

BALA ÇO DE 1864-1865
Receita ordina~ia e exLraordinaria.
Despeza. • .
Defioit. . .

56 ,095 :92. $ô28
'3.316:15' 9J
2ü . 35 J: 230.;.265

Despeza realizada pelos ministerios do
:;. 122: 021· :y 1
2.076:32+S15G
4.09,1:OnS6llV
13,317:543'307
27.302:987:'5,13
10: 526: 622,~ 14*
20,005:5 1'270

Impet'io, .
.Ju~liça .
.
Estl'angeiros
Marinha,
Uuel'l':t

•

•

A~l·icllltul'a.

Jo'aze:1da.

.

A receita tem a seguinte procedencia :
34.477:6u2~9j9

Dil'eilos de importação.
»
d ~ expor:ação .
Despacho mal'iLimo
Interior. • .
ExLraordinaria.
Deposi t s . •

O. 6ü3 :379)052
253:512.'259

11,:333:431:1'33

1 ,2ô2:0j2:~35
1.0iU:27 '010

Na receita extroordinoria figuro a eventual de
Era, pois, o receila ordinoria de .

650:625,'407
55.732:985~693

Os recursos de que se serviu o thesouro foram:
Ap:J.ra~ões

25. 300: 250.}630

ele credito no \'alor de •
Saldo em 3) ele junho. • . • .

5,593:292.500

-Quadro deluonsb'ativo da I·eceita. e despeza. e do valor
oficial da iU'lportação e. expor'lação, no quinquenuio de
I860 a I86õ

ltl'C~;lT.\

1860-1861
185l-1.'62
1862-1853
lç6:J-18l1-1
18!H-186j

Médi:J.

DESl'EZ,\

52.35 417.$238
53,04973l.'037
57.00 222'~35
5G,494 -140.S)6:i
83,346 158'83=3
60.44977·1$'2)9

Dll'ORT.\('ÃO

EXPORl'.\ÇÃO

123.720:000.~ 00
110.53l:)OO$0)1)
99.l72:000$000
125.5'5:000$00;)
1:31.746:')0:).00:>
118.170:00J.'00)

123. l7l:000.' 10)
120.7l9:0aO 000
122.47.l:000.~00J

130.565:000')~9

141.068:000:000
lZí.ô):OO(l'OúU
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Este movimento commercial foi feito por 29.299 navios de
longo curso com 9.579.933 de tonelagem, e 33.741 navios de
cabotogem com 7.347.693 de tonelagem.
A importancia total do quinquennio foi:
Para a receita de .
E para a de"peza .
Deficit. . • • .

.
.
•

.
.
•

262.951:589$252
302.248: 811$0!8
39.291:281$796

.

.
.

dando n média ann ua I:
Para a Recei ta.
~~ para a despeza

.

.

.

.

.

•

.

.

52.591: 517$850
60.001:774$201

A porcentagem do augmento neste quinquennio, em relação ao
precedente, foi;
Para a receita de 15,19 e para a despeza de 27,51
Differença para a
Primeira.
Segunda .

..
.,

34,6 2:459S314
04, 551: 8139$~62

CirCLllTIstnncías especiaes, que por mais de uma vez occuparam a aLLenção nos relatarias do ministerio da fazenda, concorreram para a diminuição no progresso natural das rendas do estado
neste quinquennio, que aliás não deixaram de ter augmento,
pai que, comparada a receita ordinaria de 255.053:291$856 com a
do quinquennio anterior, se verifica um excesso de 30.195:301$180,
que dá n média annual do augmento de renda em 6.019:000$016.
A receita extraordinaria foi de 7.636:838:;,400; todos os exercicios deste quinquennio encerraram-se com dejicits, que representam o total de 39.2D1:281'"'796.
A importancia dos creditas abertos neste quinquennio foi de
~5.594:875 357.
Na divida publica interna houve o augmento de 26.321:000$000.
A divida do estado era nesta data:
Divida externa ao cambio de 27:
Capital ,.ea1

Em presUmo de 1830 .
de 1852 .
• ue 1858 .
de 1859 .
• ue 1860 •
• de 1863 .

•
•

:c

»
»
»
».
»

312.512
054:250
:L425:0)0

508:000
1.210:00')

3.31)1):0:>0

N9winal ci,·culll.nte

!;

"" .
»

"
"

307:80:>
45:600
1.222:700
40 :400
1.209:0')0
3.i78:100

Em ré;"

2.735:726$400
7.515:692$800
10.867:357$600
3.629:859~00

10.745:592$00:)
.33.579:752$800
69.073: 980$800
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Os emprestimos de 1858 e 1860 foram contrahidos com
garantia do governo paré). as estradas de ferro de Pedro II e Per.
nambuco, estrada de rodagem União e Industria, e eolonia de
Mucury; á vista porém das disposições do § 28 art. 11 da lei de
27 de setembro de 1860, e decretos de 10 de setembro e 29 de outubro de 1864, ficou a cargo do estado o pagamento da parte rela.
tiva á estrada União e Industria e á companhia Mucury, e tendo
passado para o dominio do estado a estrada de ferro de Pedro II,
a elIe ficaram pertencendo os seus compromissos; sendo por isso
que figuram no quadro da divida externa:
DIVIDA INTERNA FUNDADA

Apolices de 6
»
de 5
»
de 4

78.419:000000
1. 837: 800 008
119: 600$000

%
%
%

80.376: 400$000
Amortização devida .
O estado pagava de juros pela sua divida
fundada no corrente exercicio
Sendo o)uro da divida externa
»
»
da divida interna
DIVIDA

784:190000
8.441: 231$366
3 .639 :917;;i366
4.801:814$000

INSCRIPTA

A divida passiva era de.
A activa de.
pa qual se julgava cobravel a de •
Duvidosa.
E insoluvel .
A divida fluctuante representada por bilhetes
do thesouro era de .
E por diversos depositos, de .
A circulação monetaria era feita pela emissão
de notas do governo • •
Do Banco do Bra"zil e caixas filiaes •
Banco da Bahia.
»
de Pernambuco. •
»
do Maranhão •
Rural 1i:500il> e Agricola 30:250", ao todo

5.419: 469$011
6.265:605 255
5.190: 7 ·j3",660
309:150988
765:710$597
7.215:000'000
13.196:214:362
30.094:440$000
65.821:630000
2.420: 925$000
1.200: 000$000
376: 000$000
69. 860: 305$000
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De 1860 -1864 cunhou a Casa da Moeda:
Moedas de ouro de 20~, 10$ e 5. .
~1oedas de prata de 2., 1 , 500 e 2001's.

.

2.497:165 (100
6.767:064$000

Averba annual de pagamentos a pensionistas, reformados, e
aposentados nesta da ta foi:
Pensionistas.
Reformados de terra e mar.
Aposentados.

o dia 10 de setembro a praça do Rio de Janeiro foi surpreendida pela mais dolorosa e inesperada crise commercial, acontecimento este que não se previa) não obstol1te as ~nconsideradas
especulações e o pernicioso jogo de acções que, desde 1860,
acarretaram perdas consideraveis de capiLaes; comtudo serenos e
tranqllillos corriam os negocios, havendo facilidade nas transacções e abundancia de dinheiro no mercado, fiuctuando o cambio
entre 27 e 27 5/ : o fundo di ponivel do Banco do Brazil ~ra de
13.239:tll 085 com urna emissão de 27 .57-'t: 520· , tendo entrado
em deposito paea as casas bancarias de Gomes & Filhos, e de Antonio José Alves Souto c' Comp. quantias superiores a 8.000: 000.
nos 10 primeiros dias do mez.
Este ultimo banqueiro depois de tere recebido no dia 10
475:219;\ e pago 793:838· sem que motivo houvesse de suspeita
de qualqael' acontecimento, pouco depois Bas 10 horas do dia
ordenou, que se fechasse a escripturação e se suspendesse o
movimento das caixas, abandonando o seu escriptorio !
Este faelo consternou e surprehendeu a todos levando o
susto e o terror a innumeras pessoas que pela, illimitada confiança que na casa depositavam, lhe haviom entregue tudo quanto
POssuiam.
Opanico foi terrivel e promptamente chegou a todos os pontos
da cidade, não escapando os mais longinquos arrabaldes.
Este procedimento disse-se ser motivado pela escusa do Banco
do Brazil de fornecer á mesma casa fundos sob caução de titulos
e desconto de letras para acudir a certos pagamentos do dia.
Em virtude deste alarme deram-se as naturaes corridas não
só sobre as demais casas de igual negocio, como sobre os Bancos,
não sendo dellas insento o proprio Banco do Brazil.
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Todos se appressavam a salvar os seus capitaes, que para
muitos eram os unicos recursos accumulados á custa dos mais
penosos sacrificios.
A's tres horas da tarde enorm~ era a massa do povo que invadia as cosas de Gomes & Filhos, Montenegro & Lima, Oliveira &
Bello, Fortinho & Muniz, Brazilian Portuguese e Bank, London
and Brazilian Bank, Ballin & Irmãos, sendo preciso collocar força
policial nas suas portas para evitar as bruscas invasões.
No dia 14 as casos de Gomes & Filhos, Montenegro & Lima, e
Oliveira & Bello, suspenderam os pagamentos àepois de haverem
pago, a ia 4.314:778~718, o, 28 4.776:458 300, e a 30 !t24:875,.
Os Bancos mutuamente soccorreram-se, sendo o do Brazilo
centro de todas as operações, não só para os seus congeneres
como para casas bança rias e commerciaes.
Nestas circumstancios foram tomados as medidas contidas nos já citados decretos de 17 e 20 de setembro, continuando
entretanto as corridas mais ou menos numerosas até o dia 25 em
que foi apparecendo o calmo e restabelecendo-se a confiança,
tomando os negocias a sua marcha regular, e ftuctuando o cambio
entre 26 % a 27. Neste interim porém nua se deixaram de fazer
pagamentos de maxima importancia.
Esta crise occarretou a fallencia de 95 casas commerciaes com
um activo de 93.340:575', e passivo de 110.11'1:678$246, não
contando-se 22 casas cujo passivo se ignorava.
Nas casas que fizeram concot'datas o prejuizo foi de 1G:OOO:OOO~;
as perdas provenientes da fallencia das cinco casas banc3rias
calcula-se em 53.154:01O.~, esi a estas quantiasjuntarem-seos pre·
juizos resultantes das casas falidas, cujo activo e passivo não
são conhecidos, não será exagerado calcular o prejuizo total em
70.000:000 !

A liquidação da casa bancaria de Antonio José Alves Souto &;
Comp.,cujo passivo era de 41.187:911.:'912, deu 25 % aosseus
credores.
A de Gomes & Filhos, cujo passivo era de 20.218:988', deu aos
seus credores 41 % .
A de Montenegro & Lima, cujo passivo era de 1'1.831:285850,
deu 30 % .
A de Oliveira & Bello, cujo passivo era de 4.069:71'1$720, deu
5 % por concordata feita com os credores!
A liquidação destas casas, feita pela administração dos commis·
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sarios autorisados pelos decretos de 17 e 20 de setembro, não correspondeu á expectativa publica, que levantou clamo::'es contra as
SllUS deliberações, sendo crença geral que teria sido mais vantajo fi para os ceedores se se tiverem seguido 03 transmites regulares do codigo do commercio.
As peedas provenientes dn crise nüo se limitaram ás cifras que
são conhecidas. Em quanto importaeiam as perdas provenientes
da haixa dos im moveis? Os titulas da eli vida publica ni"lo se depreciaram, porém as acções dos Bancos e Companhias soffrel'Um
grandes baixas; os elo Bl'azil que se cotavam a 24'). e 230, foram
vendidas a 200:" e mesmo abaixo do par, os elo Rural que secolavam a 275" chegaram a 2208, e as do Banco Mauá ele 1: 000;:;
venderam-se o 750~, as libras esterlinos chegaram a ser vendidas
al0$200;ocambioquefl'lctuavaentre 27 e 27 5/, 1>aixoua 24;
a exportação do ouro foi de 5,633:988"803.
Nas provincios não deixou de prodllzir effeilo a crise da praça
do Rio de Jnneiro ; em Santo, na Bailio, e em Pernambuco os
e labelecimentos banco rios soffreram corridos mais ou menos
intensas. T;lmbem em Londres duas casas relacionadas com a CD~a
deSouto & Comp. suspenderam os seus pagamentos.
Os titulas em liquidação no Banco do Brazil chegaram á
enorme ci fra de 10 .1-9: 172tl,670; no Banco R ura I a 2.981: t02S390.
Asomma do dinheiro em deposito no Banco do Brazi1, que era de
10.843:166:'505, foi reduzida a 4,.978:128..098; e no Banco Rurn!, onde
era de 20.931:5863113, foi reduzido a 1'1.12:3:2'19 214. O Banco do
Brazil elerou o sua emissiio o qua i o quintuplo do seu fundo
disponivel. O valor dos letl'as protestadas atingiu a somma do
17, - 8:606 . De setembro a dezembro o movimento commerciül PÇlralisou,a exportação e importação deminuirom; as rendas publicas
decresceram. Toe::> fora m os fo toes c:onsequencios deste acontecimento, cujo noticia termino com a seguinte estatistica.
Depositas relirodos e pogamento~ feitos dmante
~. J. Alve, out) & Comp, (até ás 10 horas d dia).
, ornes & Filhos . . . . . . . . . . . •
.•Iontenegro & Li ma .
.
Oliveira & Bailo
Ilahia & Irmãos . . . . .
Forlinho & i\funi~ .. .. : ..
Banco Rural e Hypothecal'io •

U

cl'ise:
703: 3')76)
4.314:77'~72il

4,776:458"lO
424:975 000

16.000: 000:')0
949: 53$0
15.000:010$01
42.259:903$6
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CONTRACTO DO EMPRESTIMO DE

1863

Contracto celebrado aos sete dias do mez de outubro de 1863'
entreo governo imperial brazileiro de uma parte, representado por
S. Ex. o commendador Carvalho Moreira, ultimamente enviado
extraordinario e ministl'O plenipotenciario nesta CôrLe, e ao presenLe devidamente autol'isado e com plenos poderes de Sua Ma.
gestade o lmperador do Brazil, em virtude do decreto datado de 8
de junho de 1863 para realisar o emprestimo que abaixo se refere'
e ele outra parte o Barão Leonel Natham Rothschild, Sir Antony
Rothschild Baronet, Barão Nathaniel Rothschild e o Barão Mayer
Anschel Rothschild, representados pela firma N. M. Rothschild&
Sons, o qual contracto é relativo a negociação de um empresLimo
de :B 3.300.0:10 para o fim de remir em Londres o emprestimo
de 5 % contrahido em 1843, cujo saldo é de :B 3 2,0008 pagar
110 10 de janeiro de 1b64, e os empresLimos de 5 % contrahidos
em 1824 e 1825, cujo resto é de :B 2.357.900 venciveis no 10 de abril
de 1864, e de diminuir no Br8zil parte da divida tlucLuante do
Thesouro.
1. o Os abaixo assignados Srs. N. M. Rothschild & Sons concordam em tomar a seu C81'go a negociação desLe emprestimo
de 3.855.307-3-9 e[1"1 apolices com coupons para 30 annos, pagaveis semestralmente em Lonelres com o juro de 4 l4 % ao
anno, devendo taes apolices ser remidas de conrormidade com
a clausula 3a , emittidas ao preço de 8 por cada 100 importando 3S mesmas, inclusive a commissão e outras despezas em
3.3 9.906-!k-4 como se segue:
Valor do dito emprestimo . . . . . . . . . .
Cornmissão de2 0'0' . . • • . • • • . . . •
1/:2 % por conta par~ promo;lão da subscrip ão dos fundos
1/8 sello sobre apolLCes. . . . . . . . . . . .

3.3~0.000

66.000

19.124-4-1
4.781-4-9
3.38Q .906-4-4

2. o O pagamenLo da dita somma de 3.359.906-4·-4 será exigido
pelos Srs. N. M. Rothscllild & Sons) dos subscriptores do empres'
timo do modo seguinte:
15 % immediatamente.
15 % em 15 de novembro de 1863.
15 % em 15 de dezembro de 1863.
10 % em 15 de janeiro de 1864.
33 % em 22 março de 1864.
88 %por cada 100lib. ster. nominaes.
O primeiro dividendo de 2 1/4 % será pago no dia 1 de abril
-de 1864 no escriptorio dos Srs. N. M. Rothschild & Sons, onde
tambem todos os outros dividendos serão pagos.
.
3. o O dito em presUmo será remido em 30 armos, por melO do
fundo de élmortizacão creado s~mestralmente na razão de uma
lib. e 1.3 slliJ.lings 'por' ônoo s('jm~ a impor·taneia do capital; e
os juros accumulados das apoUces remidas serão empregados na
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compra de fundos, qu~ndo estiverem ao par ou abaixo delle, e,
por sorteio, quando aClma do par.
No ultimo caso os numeros das apolices sorteadas serão annunciados nos papeis publicos, seis mezes antes do ~eu pagamento
ao pal',
4. 0 Os Srs. N. M. Rothschild & Sons serão exclusivam'ente
incumbidos de fFlzer as opera ,ões relativas ao fundo da amortização, e de pagar os divide'ldos das apolices, pelo que lhes será
concedida pelo governo imperial a commis:õão d estylo de 1 %
sobre o importe dos dividendos. As despezas com o fundo de
amortização ficam subentendidas no mesmo pé em que se acham
nos emprestimos precedentes.
5. 0 Pelo trabalho de levar a effeito a negociação deste empres~
timo Lima commissão de 2 % será concedida aos Srs. N. M. Rothschilcl & Sons sobre o vElIor real do capital, o que importará,
como se refere no art. '10, em E 66.000. O sello sobre apolice e uma
corretagem de 1/2 % soLre a somma do capital parn a promoção
das suas subscripções, serão pagos pelo g'ol'erno imperial.
6. 0 Fica ajustado que o governo imperial preparará as necessal'ias apolices ecoupons com a brevidade possivel, e que, quando
BEsignndos por 8. Ex. o commendador CarvDlho Moreira os
transmillirn DOS 81's. N. M. Rothschild & Sons, ou pDra negocial-os, ou para o fim de entregaI-os uos subscriplores, resgatando deJles as cautellas que deram pam o mesmo emprestimo.
7. 0 O governo imperial brasileiro se obriga a remetler os
fundos de cnda dividendo 15 dias antes do seu vencimento, e bem
as~im.a importancia necessDria para as operações do fundo da
amortlzação,
8. 0 O proclucto deste emprestimo será escl'ipturado pelos Srs.
N. M. Rolhschild & Sons, no credito ao referido governo) em
conla sepal'ada, e será empreg'ado pelo governo brasileiro, como
fica estabelecido no preambulo deste contracto. 0:3 juros sobre
esta conta serão calculados pelos Srs. N. M. ROGhschild & Sons,
segun~o as estipulações exaradas no contracto geral da agencia.
9s .lur~s começarão 15 dias depois do dinheil'o recebido e cessarao0 15 dIaS antes dos pagDmentos feitos.
9. As apolice antes dos emprestimos de 5 % depois de
paga.s, .deverão ser cancelladas e postas á di posição do governo
brasIleiro.
Londres ut supl'a 7 de OUtUbl'O de 1863.- N. M. Rothschild <j-

Sons. - C. lIioreira.

CEDULA ANNEXA

Nota
3.300.000 dinheiros a 88
~ % commissão. . .
f2. % corretagem
tis % sello. .
89.906-4-4
.
3.389.906-4_4

6 .000
19.124-19-7
4.781- 4-9

3.750.000
105.307-3-9
3.855.307-3-9

N. M. Rothschild <j- Sons. - C. Moreira.
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Adtlltamenta ao contracto
MEMORA 'DUM

12

DE

OUTUBRO DE

1833

Em referencia ao art. 9° do contracto de 7 de outubro de 10 63
entre o governo im perial brasileiro e os Srs. N. M. Rothschild &
Sons relativo á negociação de um emprestimo de E 3.' 00.000.
Os Srs. Rothschild & Sons expuzeram ao commendador COI'·
valho MOI'eira que elles julgavam de justiço insistir no direito
que tinham ti commissilo existente sobre [IS operações do fundo
de amortização elos empreslimos por elles levantndos por conta
do dilo governo, como foi Jh:ad por deci 5.0 elo mesmo, que e 'tabeleceu a regra sobre esta moterio (1/2 % düs sommos pügos
por meio de taes operações) quonto 00 soldo do emprestimo de
5 % negociado pelo eu ontecessor Sr. . M. Rothschild em 18~~,
u qual 00 mesmo deve ser poga em obril de 1861: pelo producLo do
novo emprestimo de 4 ~f % .
E parecendo do art. 7° do conLracto com dato de 27 julho de
1852, pelo qual foi controhiclo por conta do me mo governo o emprestimo dp.4 1/2 %
pelos Srs. N. M. Rothschild & Sons sobrea
importancia dos op01ices restante ao emprestimo portuguez de
182. com o producto doquelle emprestimo, como uma compensação do seu trobolho; fica entendido entre os abaix.o assignados,
que os Srs. N. M. Rothschild & Sons, teem direito á commissão de
1/2 % pelo trabalho e responsobilidode qlle lhes resulta do pagamento, resgate e cnncellômento elas opolice3 re tontes ào empresUmo de 5 % contractodo por' seu antecessor o Sr. N. M.
Rothschild cm 1~ ele janeiro de t825.-1Y, ~{. Rothschild~'
Sons.- Carvalho Moreira.

Apolice geral
.863
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EMPRE TDIO DE

EE 3.30 .000

A todos os que a presente virem, visto como 'UD MogesLade
D. Pedro II, por Graça de Deus e unanime occlamação ~os povos,
Imperador constitucional e perpetuo deffensol' do Bl'aZll etc., etdc.
Por um decreto com data de 8 de junho de 1863, promulga o
de conformidade com a lei da ossembléa gerallegislaLiva dO,Brnzil sob n. 1'114 de 27 de setembro de 1860, e com outra da mesma
ôssembléa sob 11. 1'J 77 de 9 de setembro de 1862, dignou-se dar
aO'abaixo assignado commendador Francisco Ignocio de Carv~lhO
Moreira, do conselho de Sua Magestade, ex-enviado extraol'dll1ario e rn inlstro plenipotenciario junto á cÔl'te de Londres, seus
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aderes para o fim de reolisar um emprestimo de E 3.300.000 o

~ual ~everá ser empregado segundo as ditas leis como abaixo se
mencIOna.
E porquanto eu abaixo assignado, commendador Francisco
Igna~io de Carvalho Moreira, em execução dos poderes e autorisação que me foram cont'eridas, tenho aberto negociação com os
Srs, K. M. Rothschild & 1< ilhas de Londres, para levantar por empresUmo a somma de tres milhões e trezentas mil libras esterlinas que será representada. por tres milhões oito centos e cincoel;ta e cinco mil trezentas e sete libras sterlínas, tres shillings
enove pences de inscripçães com os juros de 4,10 sllillings sterlinos por cada cem do capital, o qual constitue a importancia necessaria para o l'esgate das obrigações especiaes, ainda não pagas
doemprestimo de 1843, do juro de 5 % que se elevam a trezentas e sessenta e duas mil E veneiveis no dia '1 de janeÍl'o de 1864.,
edos empreslimos, tambem de 5 % de 1 24 e 1825, que importam
ambos em dous mi/hOes trezentas e cincoenta e sete mil e novecentas libras sterJinas pagavei no dia 1 de abril de 1864, e bem
assim para extinguir lima parte da divida fiuctuante do thesouro
brazileiro.
Seja publico e notorio que, em virtude dos plenos poderes, que
me foram conferidos por Sua Mageslacle Imperial, e para os objectossupra mencionados, eu abaixo assignad0 commendador 1"roncisco Ignacio de Carvalho Moreira, pelu presente, em nome e da
parte de Sua Ma"'estade o ImperadO!" empenho solemnemente a
sua palavra imperial e sagrado no stricto e regular cumprimento
das diversas estipulações que adiante se contém.
, 1.0 Certificados pagaveis ao portador com juro ele 4 E 10 shilIlD~s por cento ao anoo, ~erão emitlidos com o valor que 1'01' necessarJO, afim de obter-se a dita somma de 3,300:000 E, que serú
e~pregada, como já fica dilo, no resgate das obrigações especiaes,
mnda não pagas, dos referidos em pre limos, re18 ti vo aos 0l1110S
d~ 1843, 1824 e 1825, pela fórma e maneira convencionadas com os
dltosSrs. N. M. Rothschild & Filhos.
Uma lista de tes certificados serlÍ annexa li presente. Os juros
deste empr'estimo, começado ele 1 de outubl'O de 1863 serão pagos
ppr seme, tres, em Londres, aos portadores, pela taxa supramenClon~da, Isto é, dua libras e cinco shilling e~terlinos por cento,
no dia 1 de abril de 1864, e duas libras c cinco shillings esterlino .
por cenlo.no dia 1 de outubro ele 1 64, e assim por diante em cada
um dos diaS 1 de abril e 1 de outubro dos diversos annos subsequentes.
2.0 Um fundo de amortisação de '1 a 3 shillings por cento sobre
asomma do certificado a emiLtir com seu juro Dccummulaelo será
empregado annualmcnte em seu pagamento a começar de 1 de
outubro de 1864. Este pagamento deverá Ler lagar por meio de
resgate, qua~do os certificados se acharem 00 par, e abaixo delle'
equll.ndo.esliverem (,cima. do par', será determinado pai' meio de
~~rJelO feito em Londres, dou::> mezes antes do 10 de ubril ou do
h e outubro de cada anno. A extracção dos numeras verificar-seea em I;lresença de um notaria pllblico, dos contractadores do
e~t~res~l~o .e do ministro plenipoteociario brasileiro e enviado
laor marIO, ou qualquer outro representante diplomatico em
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Londres ou de qualquer pessoa devidamente autorisada por Sua
Magestade ou pelo dito ministro ou agente diplomaLico, e o resul.
tado da ~it;;t extracção será publicado por an~uncios inseridos nas
folhas dlarJas de Londres. Os numeras aSSIm extrahidos serão
pagos ao par com os juros vencidos até o dia i de abril ou 1 de
outubro que immediatamente se seguir. Os certificados pagos
deverão ser annullados e depositados no Banco de Inglaterra em
presença de um notaria publico e das outras pessoas acima i'ndicad as. A importancia, e bem assim os numeras dos certificados
pagos, deverão ser immediatamenle publicados nas folhas diarias
de Londres.
O juro daquelles que tiverem sido pagos em resultado do
sorteio, ou da compra, serão applicados ao fundo de amortisação.
Quando os certificados se acharem acima do par, a somma aonualmente empregada na amortisação não poderá exceder de 1a3
sl1illing,s por cento sobre o algarismo primitivo do mesmo em·
prestimo e mais os juros dos certificados, que tiverem sido pagos.
Si na expiração do prazo de 30 annos, contado de i outubro de
iR63, ficar por pagar alguma pal'te do emprestimo, ella será indemnisada ao par.
3. o Sendo contractado este emprestirno em virtude de autorisação de Sua Magestade Imperial, e de conformidade com lima
lei ela assembléa geral legislativa, sanccionada, e cuja execução
foi ordenada por Sua Mngestade, ficam applicados a seu pagamento todos os recursos do Imperio.
4. o O pagamento dr)s juros deste emprestimo, assim corno o
seu reembolço, terão logar tanto em tempo de guerra, como no de
paz, quer pertençam os portadores dos certificados a uma nação
amiga, quer a uma nação inimiga. Si um estrangeiro, portador
de qualquer destes certificados, morrer abintestato, elles passa·
rão aos seus representantes na ordem da successão estabelecida
pelas leis do paiz, de que o mesmo era subdito, e estes certifica·
dos são e serão isentos de sequestro, não só exigido pelo estado,
mas ainda pelos particulares.
O presente acto, com o original dos plenos poderes, e uma
copia offjcia~ do decreto Imperial, que sancciona e orden~ a ~x
ecução da lei promulgada pela Assembléa Geral LegIslatIva,
serão depositados no Banco de Inglaterra em minha :rresenç~ e
na dos COI1-tractadores cio emprestimo, e de um notar~o publIco,
onde permanecerão até que a totalidade do emprestlmo. te.nha
sido paga, caso em que o presente. acto será annullado e restLtmdo.
Em fé e em testemunho do que eu, o dito CommendadorFrnn.
cisco Ignacio Carvalho Moreira, e em virtude dos po.dere~ que
me foram conferidos por S. M. o Imperador, assignel aqUI m~u
nome e imprimi o sello de minhas armas. Em Londres a 16 e
·outubro de 18'33.
Assignado, sellado, entregue pelo dito commendador, Francisco Ignacio Carvalho MOI'eira por e em nome do Governo Imperial Brazileiro, em virtude dos seus plenos poderes em pre.sença de Francisco Ignacio Carvalho Moreira.
J. W. W. Venn Junior.
G. vVingats] London solicitar.
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LISTA DOS CERTIFICADOS NO ACTO QUE PRECEDE

certificados C ns. 2 8 L a 22.233 de capital E 100.
»
B ns. 96L a 2880 do capital E 500.
»
A ns. '1 a . . 60 de capital E iOOO.

1.935300

960000
96000(}
3.855300

1860

o conselheiro Carlos Carneiro de Campo, no seu relatoriv
apresentado ao Corpo Legislati\'o na sessão deste anno, communica que, apezar das graves complicações em que se acha va o paiz
sustentando uma guerra que teve o seu principio no Estado Oriental da Republica do Uruguay, e depois continuou com a Republicado Paraguay, e da crise commercial por que passou a praça
doRio de Janeiro em setembro do anno passado, n50 baixou a
receita do corrente exercicio; pelo contrario, não só manteve-se,
como havia toda a esperança de uma progressão, que subiria a
uma somma até então não conseguida.
Segundo os calculas do thesouro, poder-se-hia estimar a receita
para o anno financeiro de '1863 a 1867, comprehendendo-se os depositos, em 53.9'1:6:8J5,'; julgava pOl'ém razoaval avalio l-a em
55.000:000$, não se devendo confiar iIlimitadamente nos calculas,
econtinuando a contemplar-se o producto dos impostos addicionaes de 2 a 5 % na importação, e os 2 % na exportação, que·
erão de indiclinavel neces icode.
A despezu publica tinha tido augmento notavel, pelo progresso que nos ultimas tempos tiveram os melhoramentos
maleriaes e pela creação de serviços exigidos pelas circumstancias
dopaiz; era ella pai orçuda em 58.875:184 '938, dando-se um
dejicit sobre a receita de 3.875:1!:l4.-·9J8, não se comprehendendo·
as despezas extraordinarias, que pesavam sobre os cofres publicas
com fi guerra que o paiz sustentava com a Republica do Paraguay.
As circumstancias economicas do paiz tornavam indispensavel
e urgente, que o governo fosse habilitado pelo corpo legislativo
com 08 meios necessarios para vencer as difficuldadcs de momento
eevitar os embaraços do futuro; entre estes meios, entendia elle
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estarem o da reducção das despezas, o augmento da renda, e aau.
torisaç.ão para os emprestimos.
Communicou que foram resgatados os empreslimos de 1824e
1843, cujos remanescentes eram,do 10 ,2.358:600 E, e do 2o,362:000.e,
e que foram feitas as amortizações ordinarias dos outros empresa
timos na importancia de 152.500 E, sendo portanto o valor total
-dos emprestimos externos de 7.947:100, que, ao cambio de 27J
·equivalia a 70.633:824:800.
A divida interna foi augmentada com a emisstio de439 apoUces
de 1:00~ dadas em permuta das acções da estrada deferrode
Pedro -II, e 3:l61 pelo encampação da estrada União & Industria.
Em virtude da crise commercial, entendeu o governo, como
meio de trnnquilisar o espiriLo publico e fortalecer o credito} abrir
as portas do thesouro ás nvultadas sommas que eram retiradas
·dos Bancos e casas bancarias, recebendo-os em deposito: est.a
medida teve o melhor resultado, pois que não só remediou um
·dos males da crise dando emprego aos capitnes avulsos, como foi
util ao thesouro para fazer face aos m ultiplos encargos, mais
tarde agravados pelos empenhos da guerra. O exercioio passado
-encerrou-se com a emissão de bilhetes do thesouro na importoncia de 8.2t8:500$00J.
O papel-moeda elo governo em circulaçuo importava em
28. 094:44.D- COO.
Occupa-se da crise commercial de10 de setembro do anno pas'
.sado e dá conto das medidas tomadas pelo governo, acreditando
-de toda a conveniencia, que o Banco do Brazil procurasse quanto
'antes restringir o sua emissão, tornando as suas notas comer,tiveis em ouro.
Trotando do meio circulante diz que o popel-moeda circu:Jonte do go\'erno se acho reduzido ú 28 0ü4:440$, do qUDI faz
,parte, como fundo disponivel dos estabelecimentos bancarias,
474:590$; a emissão dos Bancos era de 6 9.860:3508, que,juntaa
,do governo, prefaz o total do papel circulante de 97.951:745.'000.
Comquanto a secção do Conselho de Estado tivesse já emittido
o seu parecer sobre a substituição da moeda de cobre, nindD n~da
~fàra resolvido; mas não abandonava o governo esta quesLilo, enem
perdia a idéa de mandar cunhar aquella moeda na casa da moeda,
~para o qu~ esperava infomlações e esclarecimentos que pedi.ra.
Faz um historico abreviado dos estabelecimentos bnncarlOS
. existelÚcs no Imperio; e occllpânclo-se com a Caixa Economica
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da Corte, faz saliente o seu progresso e confiança publica pelo
llugnl ento dos d,epositante8, tendo sido a sua administração autorisoda, por aviso de 23 de fevereiL'O, a remeLter para o thesouro não
só o saldo existente no Bonck, Brazilian and Portuguese como
diariamente as quantios que fossem depositadas na forma do art.3°
doregulamento que baixou com o de creto de 12 de janeiro d~ 1861.
Tratando do thesol1l'o e repartições annexas, diz que, apezar
das vantagens colhidas pela sua l'eforma, convinha adoptar
algumas medidas aconselhada pela expef'iencia, principalmente
Da distribuiçilo dos serviços em divcl'sas repartições, visto que
nmos estavam sobrecarregados de trabalhos, que por isso eram
forçosamente demorado~, ao pa so que outras estavam folgadas;
isto se poderia remediar por uma novo e mais rozoavel distl'ibuiçiio dos tl'abalhos, podendo-se até simplificar muitos destes com
diminuição de empl'egados ; e chama a attenção para o additivo
offerecido ú lei do orçamento de '186:'> a 1 66, que se achava em
di CIISSÜO,
Chama tombem ottençüo para a reforma da lei orgonica do
Juizo dos Feitos, no que diz respeito á competenda e forma do
processo, e princip.1lmente &0 privilegio da Fazenda em concurso
com outros el'8dores. mole:'ia esta de que já tinham tratado seos
l1nlece sores desd e de '1 60.
Dando umn bl'eve noticia sobre o e stado das differentes obras,
que corriam pelo seu ministerio, e especialmente das que se executavam nas alfandegas ela COl'te e Bahia, termina chamando as
nltençào do parlflmento para o abuso com que procedIam alguma
Àssembléas Provinciaes promulgando leis sobre impostos, que
lhes slio vedados pela Coo titl.lição, cumprindo quanto antes pôr
termo a essa conl'usuo e anarchia que tanto difficullava e embaroçaYD D marcha l'eg'ulOl' da ndmini~lrnç50.
Por decl'eto de 26 de junho foram approvados os decretos pelos
quaes, em virtude do art. 13 da lei de 9 de setembro de 1862, foram transportados de umas para outras verbas, quantias na imporlnncia de 4.282:235 337, e abel'tos um credito supplementar de
12,517:525 110 eoutro extraol'dinario de 40.743:847$580.
Por decreto de 10 de julho foi exlincln a companhia da Estrada
de Ferro Pedro II, passando n ser propriedade do Estado as suas
obres, urmuzens, edificios, machina , mnteriaes, bens moveis; e
immoveis, dividas activas e tudo o mais que formava o activo da
companhia, bem:col11o todos:os seus cÜreitos cieYáes, tcU11<:mdo o
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governo a responsabilidade do seu passivo, e sendo os accionistas
indemnisados pelo valor integral de suas acções e mais 2. 510 por
acção do fundo de reserva existente da companhia, em apolicesda
divida publica de 6 % ao par.
Por decreto de 30 de setembro foram declaradas sem er.
feito as disposições dos arts. 50 e 16 dos decretos de 17 e 20 de
setembro do anno passado, relativas ás moratorios e concordatas.
Por circular de 25 de janeiro se declarou que os administradores
das Mesas de Rendas e Collectores não eram competentes para ar.
denarem a restituição de impostos e rendas arrecadadas, devendo
as partes recorrer, na Corte, ao ministro da Fazenda, e nas pro·
vincias 003 Inspecto~es das thesourarias.
Por aviso de 17 de março se declarou que a autoridade compe.
tente para decretar a suspensão ou dissolução dos Bancos por motivo de excesso de emissão, era a administrativa, e que se a autoridade judicial conhecesse do assumpto devia promover-se logo o
confiicto de j urisdicção .
. Por circular de 23 de novembro se determinou que os muni·
festas das embarcações, que se destinam aos portos do interior,
deviam d'então em diante ser feitos, na fôrma do art..432 § 20
do regulamento das alfandegas, á vista dos respectivos despachos,
guias e conhecimentos de carga.
Por decreto de 2.3 de junho e 3D de dezembro furam abertos
os seguintes creditas:

MIN1STERhJS

EXTRAORD[:<',u 103

.

TOTAL

3.941:519'110
43.241 :847:$580

3-1:891$82:)
4:894,~823
260: OOOsooo
260:000"000
296:833:::;6 () 4.23 :352,199
1.531 :800$0')0 44.7i3:61í'580
136:03"'912
136: 035$942
3.399:660$181 3.399:660'181

47.213:366$690

5.629:224$635 52.842: 591$325

33: 000:'000

JU<ltiça .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra
agricultura.
Fazenda. .

SUPPLE:llENTARES

.

!

OrçalDento votado pelo parJaulento para o exercic!O ~:
I86S a 1866 e !!lanccionado pelo decreto de ~8 de JUIl
de .869.
.

,
Receitn.
Despeza..

.

. . . . .. . ....

55.000: OoO~OOO
53.871$125$059

385

DO BRAZIL

Distribuida a despeza pelos ministerios do
5.074:794;$9;)8
3.115:225' 35
812:619.$993
7.506:594$320
13: 175:2)t~'319

Imp&rio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. • •
Guerra.. .
Agricu.lturu.
Fazenau. .

9.046:823~305

20. 140 :464~ 41

BALANÇO DE 1865 a 1866
53.523:370$929'

Receita ordinaria e extraordinaria.
Despeza. . . . • . . . . •
Defioit. . • • . : • • • •

121.856:028$28~.

63.332:657$357

Despeza realisadn. pelos mlnisterios do
Imperio. .
Justiça . .
Estrangeil'os
Marinha. .
Guerra . .
Agricultum.
Fazenda. . •

'1.361
3.013
3.222
19.928
60 .400
8.563
22. 361

419$1.0::1
236$045
001S596
421$22
255'$579
i74~183
516~551

Areceita tem a seguinte procedencia :
Diraitos de i~p rtação.
"
de exportação .
Daspacho maritiro
Interior. . . . . •
KxtraC'rdinarla. . . .
Depositos . . . . .

Na receita extraordinarin figura a eventun I de
Era, pois, n. receita ol'dinaria de.

33.·H! : 4ô6~ 11510.907:098$776
28 :36~589
1 1. 375 :7 10$630
2.449:726$04Çl
i. 47 : 3S574'

o

1. 447: 737 ~31O
56. 073: 644:ji882

Os recursos de que dispoz o thesouro, além da receita arrecadada, foram:
Saldo existente em 30 de junho, do emprestimo
contrahido .
Na despeza deste exercicio figuram.

52.185 :891$953:

2.369:000$000>

valor da permuta das acções da estrada de ferro de Pedro II.
No orçamento votado para o anno finanqeiro de 186~ ti 1866 se.
mandaram observar as seguIntes di posiçõe$ :
qgoverno é allt.orisado a emittir bilhetes do Thesouro até a
som ma de 8.000:000$, como antecipação da receita, no exercici().
desta lei.
As disposições do art. 12 § 'li da lei de 27 de setempro de 1860·
são extensivas aos creditos especiaes concedidos pela lei de 9 de.
Ti, F. 25
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setembro de 1862 na parte que lhes forem relativas, considerandose permanente esta disposição.
Continuam em vigor durante o exercicio desta lei: 10 as dis.
posições dos §§ 10 e 20 do art. 11 da lei de 27 de setembro de 1860
relativos aos impostos addicionaes de 2 a f % sobre a importação,
e de 2 % sobre a exportação; 2 0 a disposição do § 10 do art.22
da lei de 9 de set.embro de 18 2, sendo feito o pagamento, a que
ena se refere, pelo padrão maneta rio da lei de 8 de outubro de
1833 ; 30 a disposição do § 30 do mesmo artigo da referida lei na
parte que faltar para preencher-se o credito votado; 40 até o
fim do anno de 1866, as disposições do decreto de 28 de setembro
de 1859.
No caso de deficiencia de renda para oecorrer ás despezas
votadas para este exercicio, o governo fica autorisado a fazer
as operações de credito necessarias para preencher o deficit.
A presente lei terá vigor desde já na parte em que for appli·
cavel ao exercicio de 1864 a 1865.
Ficam em vigor todas as disposições da lei do orçamento
antecedente, que não versarem particularmente sobl'e a fixação da
receita e despeza e n50 tiverem sido expressamente revogadas.

1866

o conselheiro João da Silva Carrão diz no seu relataria apre·
sentado ao corpo legislativo na sessão deste anno, que tendo a
previsão de seu antecessor sido r. 'alisada quanto ao augmento
da renda publica no exercicio passado, era de presumir, queas
clrcumstancias em que se achavc. o paiz lutando com as canse·
quencias de uma guerra, e ainda abalada a praça do Rio de
Janeiro, e outras do Imperio, com a crise commercial por que
passou, influissem para que a sua progressão não fosse neste
exercicio tão vantajosa como era para desejar; e por isso attendendo a estas considerações, e tendo em attenção a nova fonte de
receita proveniente da renda da estrada de ferro de Pedro II, já
propriedade do estado, calculava, a receita em 55.000:000$,
sem os depositas, continuando a cobrar-se os impostos de que
trata o art. 13 da lei de 28 de junho do anno passado, e a despeza
em 67.522:985$783, dando-se assim um deficit de 12.522:934$783.
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Faz uma resenha das despezas extraordinarias, que se tinham
dado, e comparadas com a receita orçada e os recursos de
que podia dispor o Thesouro com a emissão de apolices e o
emprestimo contrahido em Londres, ainda assim acreditava em
um deficit de 43.586: OSO. '778.
Nestas condições cumpria aos poderes publicos proceder com
a mais severa economia na satisfação dos serviços, elevar alguns
dos actuaes impostos, e. crear outl'OS, continuando a faculdade
dada ao Governo para fazer operações de credito.
Tratando do meio circulante, diz, que o seu estado despertava
a mais seria ottenção. Existiam em circulação 28.090:940 em
papel do governo; a emissão dos Bancos era de 84.962:860$.
A supel'abundancia do papel, que tinha enchido todos os canaes
da circulação, havia produzido o resultado natural de expellir
do mercado a moeda metalica, sendo de todo necessario fazer o
Banco do Brasil voltar ás proporções de sua emissão e convertibilidade em ouro de suas noLas.
A divida externa foi augmentada com o emprestimo de
E6.963:600 (valor nominal) contrahido em Londres, de sorte que
feita a deducção pelas amorLisações dos outros emprestimos, era
entãorepl'esentada por f, 14.735:200, comprehendendo-se os emprestimos de 185· e 1860 feitos para as estradas de Pedro II e
União Industria, sendo encampadas as quaes tomou o Estado a
si a responsabilidade do seu activo e passivo.
O empresLimo de 1865, de f, 5.000:000, foL conLrahido para
fazer face ás despezas da guerra, e negociado com a casa RoLhschild & Sbns, ao t.ypo de 74 e juro de 5 %
amortisavel em
37 annos.
Este empresLimo comparado com os de 1 5 , 1860 e 1863 ultimamente realisados a 95, 90 e 8 e juro de 4 i/2 , deu logar a reparos e censuras. Nem sempre estas comparações podem ter lugar;
circumstancias e phases commerciaes de um momento para
outro occasionam notaveis differenças; qualquer circumstancia
influe, e bastava a applícação que teve para tornai-o impopular;
além disto a sua importancia não podia deixar de influir sendo
emittido quasi numero igual de titulos brasileiros ao existente no
mercado; a taxa do desconto pela abundancia ou escassez de dinheiro tem grande importancia para estas operações, além de
outras muitas causas que podem influir de um momento para
outro, quanto mais de anno para anno.
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A divida interna augmentou, com a emissão de apolices na
importancia de 10.065:800$, sendo 57:4 O' em apolices de 5 %'
A emissão de bilhetes cio thesouro era de 31.569:500~'000.
A importancia das notas, que não acudiram ao troco no tempo
marcado para a sua substituição, chegou á avultada som ma
de 1.414:145$000.
A divida do Estado Oriental el'U de 6.268:081."920, e a Argentina
de 1.879:621 '623.
Dando noticia das operações dos estabelecimentos bancarios
existentes no paiz, communicou a installação dos Bancos The
London Brasilian, anel Mauá Bank limited e Commercial, e bem
assim do contracto feito com a Companhia Rio de Janeiro Citl'
Improvements para o serviço ela limpeza das casas e esgoto das
aguas pluviaes) mediante a condição do pagamento de 60~ flnnual
por predio sujeito ao imposto dadecima U1'bana, qualquer que
seja Usua proporção, por espaçode 90 annos.
Para occorrer a esta dcspezn a lei de 28 de setembl'O de 1853
no art. 11 § 30 autorisou a elevação da decima urbana na proporção necessaria para occorrer a esta despeza, Esta disposição
não lhe parecia equitativa, por que agravava a contribuição dos
predios de menor valor sem lhes dar benefi 'io correspondente';
e por este e outros motivos achava conveniente a revogação dessa
parte da lei, sendo substituida por uma elevação da taxa proporcional ao preço dos alugueis compreendendo todos os predios
do municipio.
Faz suas as considerações feitas no relatol'io anterior quanto á
distribuição do serviço no thesouro, e dá ligeiras informações
sobre as repartições annexas.
Tratando dos impostos, diz, que a existencia do deficit, constante do orçamento e dos encargos do thesouro com as despezas
da guerra, impunha o dever de mell1oral'-se a receita publica, o
que se tornava urgente, devendo principiar-se pela reorganisação
de alguns impostos, e creação de novos, se isto fosse passiveI nas
condições economicas do paiz.
Não trata do imposto de impol'tação e exportação, que nas
circumstancias nctuues nüo convinha alterar, sebem quealgulTIas
taxas sobre generos e mercndorias, que não estavam em proporção com outra:;;, podessem ser augmentadas.
Lembra o imposto directo de quotidade proporcional (imposto
pessoal) para que a renda moveI podesse contribuir para a despeza
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do Estado; para base deste imposto totnar-se-hia o valor locativo
da habitação, sendo excluidas as de pequena importaneia.
O imposto de industria e profissão limitado a certa classe
devia abranger todas as industrias e profissões, excepto a do
artista, operario, trabalhador, lavrador e agricultor.
O imposto do seIlo era susceptivel de fecundo desenvolvimento,
tratando-se de pór em execução o systema das estampilhas; tornava-se porem forçoso reduzir a classe das taxas do seIlo proporcional comprehendida entre o minimo e o maximo dos valores, e
reformar a tabeUa das letras de cambio; era conveniente que
em termos mais genericos se sujeilassem ao seIlo proporcional
todos os actos e transações, em que o capital se manifeste sob a
fórma de som mas e valores, e quaesquer transmissões de uso e
goso da propriedade, ficando as que não fossem de tal interesse
sujeitas ao sello fixo. Os cheques ou mandatos sobre banqueiros
deviam ficar sujeitos ao sello ; e quanto ás letras de cambio sacadas
para fora do Imperio, não tinha rasão de ser a sua isenção de seIlo.
Convinha elevar o imposto da decima urbana, tornando-o
extensivo á decima addicionol das corporações de mão morta,
ebem assim a taxo dos escravos e o imposto de 15 0 / 0 das loterias,
eoimposto sobr'e os vencimentos pagos pelo thesouro, pelo menos
até um ann0 depois de concluida a guel'ra, comprehendendo todos
os empl'egados geraes, provinciaes e municipaes, exceptuados
somente as praças de pret de mar e g'uerra e os militares em
campanha.
Termino noticiando o proseguimento das obras da Alfandega
da Corte e a conclusão da Casa da Moeda e Alfandega da Bahia, e
bem assim o serviço de outras obras a cargo do ministerio.
Por decreto de 12 de setembro foi o governo autorisado a
innovaro accordo celebrado com o Banco do Brasil em virtude da
lei de 5 de julho de 1853, modificando as suas disposições os
respectivos estatutos, sob as seguintes bases.
O Banco cessaria desde logo de emittir notas á vista eao portador, continuando a fazer as outras operações permittidas pelos
estatutos, e emprestimos hypothecarios, para o que estabeleceria
duas carteiras distinctas, não podendo applicar-se a parte do capital ou o fundo de cada uma ás operações da outra.
.
A repartição hypothecaria receberia, como fundo exclusivamente destinado para suas operações, a somma de trinta e cinco
mil contos em titulos da carteira actual do Banco, que mais

e
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proprias fossem para serem convertidos em titulas hypothecarios
e as suas operações seriam reguladas pelas disposições dos arts. 2~
e 13 da lei de 24 de setembro de 1864, sendo a parte não empre.
gada nos emprestimos convertida em apolices da divida publica.
A deducção de que tratava o art. 10 dos estatutos, seria ele.
vadaa 18 % dos lucros liquidas, até que o fundo de reserva
attinjisse a 30 % do capital realisado.
O governo não só pagaria ao Banco a importancia do papel.
moeda resgatado, mas ainda os bilhetes ou letras do thesouro ,
que existiseem na carteira do Banco. A somma destas impor.
tancias e do producto dos metaes que o banco tivesse em caixa,
seria integralmente empregada em retirar da circulação igual
valor de suas notas.
Para effectuar este pagamento e bem assim o de outros bi.
lhetes ou letras do thesouro, que existiam na circulação, emittiria o
governo uma somma de papel-moeda igual á das notas do Banco
resgatadas~

As notas do Banco que ficassem em circulação continuariam a
ser recebidas nas Estações publicas, e seriam resgatadas na razão
de 5 a 8 % annualmente, fixando o governo cada anno a quota
do resgate.
O serviço da emissão do Banco e da guarda do material seria
incumbido á secção de substituição da Caixa d'Amortização, e
por qualquer prevaricação a tal respeito o culpado seria punido
com as penas do art. 17 do Codigo Criminal.
A Assembléa Geral, logo que cessasse o estado de guerra, con·
signaria na lei do orçamento de cada exercicio a quantia que se
~ivesse de applicar ao resgate do papel-moeda.
Seria applicavel á substituição e resgate das notas do Banco do
Brasil a disposição do art. 5 da lei de 6 de outubro de 1835.
Trinta dias depois da promulgação desta lei, ficaria revogado
o decreto de 14 de setembro de 1864, si o Banco não tivessean·
nuido á innovação do seu contracto nos termos prescriptos pela
mesma lei.
Por decreto de 27 de março permittio-se que o serviço de
cãbotagem fosse feito por embarcações estrangeiras, ficando s~·
pensa a disposição do art. 486 do regulamento das alfandegas
que acompanham o Decreto de 19 de setembro de 1860.
Por decreto de 7 de dezembro foi determinado que, do dia 7 de
setembro de 1867 em diante, ficasse aberta aos navios mercantes
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de todas as nações a navegação do rio Amazonas até a fronteira
do Brasil, do rio Tocantins até Cametá, do Tapaj6s até Santarem,
do Madeira até Borba, e do rIo Negro até Manáos, e do rio de São
Francisco até a cidade do Penedo.
A navegação dos afluentes do Amazonas, na parte em que só
uma das margens pertence ao Brasil, ficou dependendo de previa
ajuste com os outros Estados rIbeIrInhos sobre os respectivos
limites e regulamentos policiaes e fiscaes.
Estas disposições em nada alteraram o que prescrevem os tratados vigentes de navegação e commercio com as Republicas do
Perú e Venezuela. O governo promoveria os ajustes e expediria
as ordens e regulamentos para a execução daquelle decreto.
Pela circular de 9 de janeiro se declarou que aos Procuradores
fiscaes das thesourarias incumbia a fiscalisação das despezas
feitas por conta dos cofres publicas; e pelo aviso de 27 de marçO',..
que não havia inhibição legal de se poder sacar, aceitar ou endossar letras por meio de differentes procuradores, ou de um só com
mandato collecLivo; pelo de 18 de abril finalmente que os extractos de escripturas de hypotheca apresentados para o regIsto
não eram isentos do se110 fixo.
Por aviso de 3 de abril se declarou que, apesar da competencia do Thesouro e Thesourarias de Fazenda para aceitarem ou
regeitarem as fianças que lhes fossem offerecidas pelos responsaveis da Fazenda Publica, tal aceitação não inhibia a autoridade
judicial competente de apreciar, como entendesse de justiça, a
qualidade e sufficiencia dos bens, seu valor, e quaesquer outros
requisitos necessarios para o contracto de fiança e especialisação
e inscripção da hypotheca, nos termos do art. 157 e seguintes
do regulamento de 26 de abril de 1865; tambem pelo 27 de julho
se determinou que não se admitisse hypotheca sinão de immoveis.
Pela circular de 22 de outubro se ordenou, para execução dos
arts. 50 e 70 da Lei de 19 de Setembro ultimo, que todas as pessoas que pretendessem comprar apolices nas provIncias do Pará,
Maranhão, Ceal'á, Pernambuco, Batia, S. Paulo) Minêls Geraes e
S. Pedro do Sul, poderiam dIrigir-se ás thesourarias de Fazenda
respectivas) por si ou procurador especial.
.
Effecluada a venda, a thesouraria o comm unicarIa logo ao lheSouro com o nome e domicilio do comprador para o devIdo assentamento na Caixa da Amortisação.
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Por decretos de 24 de agosto, 19 de setembro, 7 e 10 de novembro, 26 e 29 de dezembro, foram abertos os seguintes creditas:

~UNI~TERIOS

J

EXTRAORDI:-lARJOS

SUPPLE~mNTARES

TOTAL

I

Justiça
Marinha
Guerra
Agricultura.
Fazenda. .

..

.

10:611$110 .
3.663:500'000 •
33.979:9863000
2.639:830$263

1.0:6i1S1l0
3. 663 :500$000
33 .979 :986'000
42:768$800 2.6 2:59 ~063
~.422:467$361
2.42.2 :46i$3ô I

40.293:927$373

2.465:236$161 42.759: 1.63~53.J

Para satisfação destes creditas falo governo autorisodo a
fazer operações de credito e emissão de apoUces. Foram transportadas de umas para outras verbas: nos m inisterios do Imperio
46:000$, da Justiça 40:756 285, da 1arinha 217:828$221, da Agri<cultura 634:5'13 637, e da Fazenda 2.870:282 6 7.
O orçamento pa ra o exercicio de 1866 a 1867 foi o de 1865 fi 1866,
prorogndo por decreto de 15 de junho de 1865; é o seguinte:
Receita.
De.peza.

.
•

•
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

•
.

.
.

.
•

.
.

.
.

.
•

•
.

•
.

.
.

•

55. OO~ :OOOWOO
58.871. :725'})59

DIstribuida a despeza pelos ministerios do
5.074:79~$9()8

1mperio. . •
Justiça . •
Estran"eiros
J·Uarinha. .
Guerra. .
Agricultura.
.Fazenda. .

3.115:225$835
812:619,,998
7. 506: 59-1$32íl
'13.175:2 1$349
9.046:823'$805
20.140:-164$814

BALANÇO DE '1866 a 1867
64. 716: 8435923
120. 880: 799 023
56. 1.l2: 955$100

Receita ordillaria e exlraordi naria.
Despeza. . . . . • . • . •
Deficit. . . . . . . . . .

Despeza realizada pelos ministerios do
'lmperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinba. .
Guerra. .
1\griculturn.
Fazenda. . '.

4.365: O11$021
3.0\12:933$6-19
1.353:358$905
17.588 :476$118
54.478:782$893
11. 531: 563$215
28. ·179 :673}222
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A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação.
»
de exportação .
Despacho mal'itilllo.
ln terior.
..•
l~xtraol'ditlaria •
• .
Depositos . • . . •

37.640:093$.261
10.768:577::;489
298: 84.2$744
13.736:945$151
2.332:404$278
i. 709:949$471

Na receita extl'aordinaria figura, como even· d e. .' .
luaJ, a quan tla
eindemnisações.
Era, pois, a receito. ordinaria de.

1.C03:695<!.!891
'"
1.002: 974$511
62.444:439$645

Os recursos de que se serviu o Thesouro, além da receita arrecadada, foram:
22.677:744$000
7.526:797$000

Emissão de papel-moeda. . .
•
de apolices de 6 010 .
Saldo existente em 30 de junho.

39.130: 016 '979

Odecreto de 15 ele junho de 1865, pro rogando a lei de 28 de
junho de 1864 decretada para o exercicio de 1865 a 1866 emquanto
não fosse promulgada a lei do orçamento desse exercicio, considerava rorno parte daquella lei as despezos, que tivessem sido
crendas depois de sua data pelo Poder Legislati\'o; ficando
oulrosim o govemo autorisado para pagai-as, não obstante a clauula do arl. 14 da lei de Ç) de setembro ele 1862 n. 1'177.

Contracto do empre8tJmo de I.S6Õ

Capital reAI... ..
Nominal.

'" . . . . .

5.000:-000 E
6.363: 613.19-2.

Ocontracto celebrado aos 12 dias do mez de setembro de 186a
entre o governo Imperial brasileiro de uma parte, representado
pelo Barão de Penedo do Con elho de S. M. devidamente autol'isado
e in~estido dos poderes necessarios por S. 1'1'1. o Imperador do
Bl'aZll) em 'virtude do decreto de 6 de julho de 1865, para realisar
o emprestimo abaixo mencionado, e de outra parte o Barão
~eonel Nathan Rotl1schild, Sir Antony de Rotl1schild Baronet, o
arão (l~ Nathaniel Rotl~schild, o Barão Mayer Amschel de
RoLhschlld, representados pela firma N. M. Rothschild & Sons.
o qual contracto é relativo á negociação de um emprestimo de
: 5,Ooq:oOO para o fim de acudir aos serviços extraordinarios do
mbPerlO, previstos nas 16is ns. 1224, e 1245 de 26 e 28 de j unho do
50 re ditoanno.
1.0 Os abaixos assignados . M. de Rothschild & Sons conCO~dam em tomar a seu cargo [l negociação deste empreslimo no
va orde 6,963 :613 E em apolices acompanhadas de coupons para
37 annos, devendo estes ser pagos semestralmente em Londres

3G4

HISTORIA FINANCEIRA

ou Amsterdam na razão de 5 % de juro annual, e as ditas apolices
amortizadas de conformidade com a clausula 3a as quaes sendo
emittidas ao preço de 74 por cada cem, deverão importar, inclusive
a commissão e outras despezas, em E 5.147:515.0-9., como abaixo
se declara.
Valor do dito emprestimo
E.
5.000:000
Commissão de 2 % • • • • • • • • • • • • • • • •
100:000
1/2 para pagamento de agencia
.
34:484
1/8 de se110 sobre as apolices
'"
8:681
1/16 Amsterdam
.
4:348
Sommo..........

5,147:513

2.° O pagamento da referida somma de 5,147:515/J será
realisado pelos subscriptores do emprestimo do modo seguinte:
15 % logo que conhecida seja a parte pertencente a cada subo
scriptor.
10
a 3 de novembro de 1865.
10 % a 25 de joneiro de 1866.
10 % a 23 de março de 1866.
10 % a 23 de maio 1866.
10 % a 23 dejulbo 1866.
9 % a 25 de setembro 1866.
74 por cada 100.
E' permittido aos subscriptores o pagamento adiantado das
entradas, descontando-se-lhes 5 % dos sommas das mesmas.
Tanto o primeiro dividendo de 21/2 que se effectuará no 1° de
Março de 1866, como os seguintes, serão pagos no escriptorio dos
Srs. N. M. Rothschild & Sons, ou nos dos Srs. Becker & Fuld,
em Amsterdom; n'este ultimo caso, os pagamentos terão lagar
ao cambio de 'li gulders e 80 c por lib. st.
Fica entendido que todos as despezas, e prejuisos resultantes
do cambio do dinheiro applicado ao pagamento dos cOllpons em
Amsterdam, serão carregados ao governo Imperial.
.
3. 0 A amorti ação será de 1 %
sobre a emissão já dita de
6.963:613.192, e começará no 10 de março de 1867, e dahi em diante
terá logar todos os semestres (juntando-se sempre a eUa ojur~das
apolices já amorLisadas) resgatando-se ao par as a polices prectsas.
Este resgate será ultimado dentro de 37 annos a contar da data da
primeira amortisação, e as apolices, que tiverem de ser p~gas,
serão semestralmente sorteadas,' e a sua jmportancia realIsada
em Londres nos dias 1 de março e 1 de setembro de cad~ anno. te
4. 0 O Srs. N. M. Rothschild & Sons serão excluslvamen
incumbidos de fazer as amortizações) e bem assim de pagar os
dividendos das apolices. Por este encargo lhes dará o gove~O
Imperial a commissão costumada de 1 % sobre a impor~ncla
dos dividendos. As despezas, que acompanham as operaçoehsda
amortização, ficam subentendidas no mesmo pé em que se ac am
nos emprestimos anteriores, isto é, 1/2 0/ o.
5.° Pelo trabalho de levar a effeito a neguciação. deste emprestimo, será con cedida aos Srs. N. M. Rothscluld & sOdns a
commlssão de 2 % sobre o valor real do capital, a qual eve
%
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importar em 100:000 J!, como já ficou declarado no art. 1.0 Não só
ose110 das apolices, mas ainda a corretagem de 1/2 % sobre o
valor do capital, devida pelo trabalho de promover a subscripção,
serão pagos pelo goyerno Imperial.
6.0 Está ajustado que o governo Imperial apresentará as apoliees e os coupons necessarios com toda a possivel brevidade;
logo que estes titulos sejam assignados por S. Ex. o Barão de
Penedo, serão remettidos aos Srs. N. M. Rothschild & Sons ou
para negocial-os, ou para entregai-os aos subscriptores, resgatando dos mesmos as cautelas que houverem dado provisoriamente.
7.° Obriga-se o governo Imperial n fazer effectiva a imporlaneia decada dividendo 15 dias antes do vencimento; do mesmo
modo providenciará para que tenha lagar a entrega dos fundos
necessarios á amortização.
.
8.° Oproducto deste em presUmo será levado pel'os Srs. N. M.
Rothschild & Sons a credito do dito governo em conta separada,
vencendo o premio de 1 % menos que a taxa do Banco, contanto
que nunca exceda de 4 % • Este premio começará 15 dias depois
do recebimento das quantias, e terminará 15 antes da realisação
dos pagamentos.
9.° No caso de que o total do emprestimo não seja assignado nas
subseripções dos Srs. N. M. Rothschild & Sons, ficam estes Srs.
aulorisados a fazer venda do resto.
Londres era ut supra, 12 de setembro de 1865 (assignados}

Penedo.-N. M. Rothschild 9- Sons.
RESUMO

oS 5.000:000

. . .

dinheiros a 74.

2 % de commissão

i/ de corretagem

2
1/8

de sello .

6.756.765-15-0

100.000
34.484

•

8.681

147.515-0-9. . . .
5.147.515-0-9. Somma

206.857- 4-2

•

6.963.613-19-2
Apolice
1.86~

IMPERIO DO BRAZIL
EMPRESTIMO DE ~

5.000.000

P A todos que a presente virem, por quanto Sua Magestade D.
Iedro II pela Graça de Deos e Unanime Acclamação dos Povos,
mperador Constitucional e deffensor perpetuo do Brazil, etc., etc.
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por um decreto datado de 6 de julho de 1865, promulgado em
virtude da autorisação dada ao governo pelo art. 50 da lei da
assembléa geral legislativa do' Brazil, sob n. 1244 de 26 de
junho de 1865, e pelo art. 15 de uma outra lei da mesma assembléa sob n. 1245 datada de 28 de junho de 1865, dignou-se
dar ao abaixo fissignado Barão de Penedo, do conselho de
Sua Magestade, os poderes necessarios para effectuar um em·
prestimo de cinco milhões de libras sterlinas afim de fazer
face a despezas extraordinarios do Imperio:
E portanto eu, abaixo assignado, Barão de Penedo em execução dos poderes e autoriS8ção, que me foram conferidos
conclui um contracto com os Srs. N. M. Rothschild & Filhos:
de Londres, para levantar o emprestimo de cinco milhões de
libras slerlinas (que será representado com as respectivas
despez8s por seis milhões novecentas e sessenta e tres mil
e seiscentas libras de capital com juros de 5' libras sterlinas
por cada cem libras sterlinÇls de capital) que deverá ser empregado em conformidade com as ditas leis e como abaixo se
menciono;
Seja publico e notaria, que em virtude dos plenos poderes,
que me foram conferidos por Suo. 1\Iageslade Impel'ial, e para
o fim supra referido, ell, abaixo assignado Barão de Penedo,
em nome e de parte de Sua Magestade o Imperadol', solem·
nemente empenho, pela presente, sua palavra imperial e sagrada
no slricto e fiel cumprimento das diversas estipulações ao
dianle enunciadas;
'1 . o Certificados paga veis ao portador com o j mo de cinco
por cento 00 anno serno emittidos com o valor que for necessario para levantar a dita somma de cinco milhões de libras
sterlinas com as respectivas clespezns; fi 'qual sornma será
empregada par.l fazer face ás despezas extraordinarias do
impel'io. Uma lista destes certificados será annexa á presente
e os juros deste emprestimo, fi começar do 10 de setembro
de 18(j5, serão pagos semes~ralmente aos portadores dos cer·
tificados pela taxa mencionada, isto é, duas libras e dez
shillings sterlinos por cento no 1 0 de março de 1866 e duas
libras e dez shillings sterlinos por cento no 10 de setembro
de 1866 e assim por diante, no iode março e no 10 de setembro
de cada anno subsequentes, em Londres ou Amesterdam, a
escolho dos portadores dos certificados, Quando o pagamenlo
for em Amesterdam será feito no cambio de onze guilders e
80 cento por libra sterlina.
2. o Um fundo de amortização, que não será menos q~e 1 %
da somma dos certitlcados a emittir com a cumulaçao dos
iuros devidos das obrigações, que de tempos em tempos serão
adquiridas pelo fundo de amortização, será duas vezes por
armo empregado em seu pagamento, fi começar do 10 de março
de 1867. Este pagamento se effectuorá por meio da sorte, que
será tirada em Londres dOlls mezes antes do 10 d~ marçO u
do 10 d!3 setembro de cada anno. A extracção verlficar-se- 18
na presença de um notario publico, dos negociadores do eIJ.l·
prestimo e do ministro plenipotenciario e enviado extraor~l
nario do Brazil, ou outro qualquer representante diplomatIcO

r
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em Londres ou de qualquer pessoa devidamente aulorisada
ar Sua Mogestade, ou pelo dito ministro ou outro agente
~jpJom!ltico, e o resultado da extracção será immediatamente
publicado nas folha3 dinrias de Londres. Os nLlmeros assim
extrahidos serão pagos ao par em Londres com os juros vencidos até o iode março ou iode setembro que immediatamente se seguir. Os certificados pagos deverão ser annullados
e depositado? no banco de Inglat~rra, .e~ presença de ~~
notaria publIco e das pessoas aCIma m(lIcadas, e a notlC18
disto será dada pelas folhas diarias de Londres; os juros destes
certificados serão applicaclos ao fundo de amortização. Si alguma
parte qualquer do empresLimo ficar por pagar na expiração
de 37 aonos contados do 10 ele 1866, deverá ser entlio indemnisada em Londres.
3. 0 Sendo este emprestimo contraclado em virtude cla aulorisação de Sua Magestade Imperial, e na conformidade das
ditas leis da assembléa geral legislativa, ficam appUcados aO'
seu pagamento todos QS recursos do imperio.
4.0 O pagamento do jl.1ro deste emprestimo, bem como o
seu reembolso, se farão tanlo no tempo de guerra como no
de paz, indistinctamente) sejam ou não inimigos os portadores
dos certificados. Si um estrangeiro fõr portador de um certificado e morrer ob-inteslato, este titulo possnrá aos seus representantes na ordem dos successões estabelecidas pela lei do
respectivo pniz, e este certificado será. sempre isenlo do sequestro, para o credito do estado e pnra o dos particulares.
O presente acto com o original do decreto imperial e das
copias off\ciaes das referidas leis do assembléa gerallegislati\'a.
serúo depositados no banco de Inglatarra em minha presenço)
e dos negociadores do emprestimo e de um notaria publico, e
alli permanecerão até que o totalidade do emprestimo tenha
sido reembolsada, coso em que o presenll:/"acto será annullado,
e restituído.
Em fé e testemunho do que, ell, Barão de Penedo, em virtude dos poderes que me foram conferidos por Suo Magestade
In!perial, assignei aqui o meu nome c i mprim i o sel10 de
minhas armas, em Londres, aos 23 de setembro de 1865.(Assignado) Penedo.
(L. S.)

Assignado a saIlado pelo dilo Barão de Penedo por e em
nome do governo Imperial do Brnzil, em virtude de seus plenos
poderes em presença ele
(Assignado) H1illiam 1V. 11enn, notaria publico, Londres.
1

LI3TA

nos

CERTIFICADOS MENClONADOS NO PRESENTE ACTO

~'ã~ certificado! A n.
46'236

,

"

"

1 a
B n. 1.1G1 a

1.160 de 1.000 cap. .
3.480 de 500 cap. .
C n. 3.481 a 49. \l1G de i O') " .',
Capital

SODlm~.

•

1.160.000
1.160.000
4.643.600
6.963.600
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O conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcellos, no seu relato.
rio apresentado na sessão deste anno diz que, contra a espectativa
de seu antecessor, a receita do Imperio não decrescera no exercicio
passado, pelo contrario foi além da até então arrecadada;
e neste exercicio presagia que chegaria, segundo os calculas do
Thesouro, a 60.078:710.'419, mantendo-se assim a sua. constante
progressão; não querendo, porém, dar-lhe toda a expansão, a
orçava na sua proposta em 59.000:000 , contando com a cobrança
dos impostos addicionaes de importação e export.ação.
Estava na consciencia de todos, que e.ram necessarios novos
sacrificios da nação para habilitar o governo a satisfazer não só
os empenhos contrahidos pc ra a sustentação de LI ma guerra) que a
honra e a dignidade do paiz exigiam; mas tambem ao desenvol vimento de varios ramos de administr'ação e a melhoramentos
materiaes. As fontes da receita eram as mesmas creadas havia 20
annos, e com semelhantes elementos o progresso da renda não
pódia acompanhar a rapida elevação da despeza, parte da qual
era toda improd ucti va.
Oseu antecessor tratou desta questão muito criteriosamente,
e a ella j unta as seguiJ:)tes considerações:
«Não é possivel odiar este sacrificio, o pa[z conta com elte.
Torna-se de extrema necessidade melhordr a arrecadação de alguns impostos e crear outros, que possam dotar o Thesouro com
os recursos supplementares urgentes e indispensaveis para a
quadra que atravessamos.
A commissão do orçamento da camara dos Deputados, no seu
parecer sobre o orçamento de 1866 a 1867 propõe uma importante
reforma para augmento da receita. Ouvida a opinião de pessoas
competentes, são todas unanimes na sua adopção, divergindo,
porém, quanto aos meios.
Quanto aos direitos de importação e exportação, as opiniões
divergem, uns acreditam que podem ser elevados, outros que
não deve haver alteração, no emtanto que existem taxas de manifesta incoherencia, que precisam de reforma.
O imposto de industria e profissão, entendem alguns que deve
ter larga extensão comprehendendo até a lavoura, e que se lance
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um imposto sobre os lucros liquidas presumiveis dos contribuintes, sendo elevado ao dobro o actual imposto de lojas, casas de
bebidas espirituosas, e neUe comprehendidos os trapiches e armazens alfandegados, os Bancos e caixas filiaes, e os escriptorios
de dBscontos e emprestimos sobre penhores. Outros preferem o
imposto de 4 % sobre o rendimento de capitaes alugados, inclusiveojuro das apoUces.
Osello deve ser) segundo uns, elevado ao dobro em todas as
verbas, e estabelecido um sello de 40 réis para todos os recibos de
quantias maiores de 20'1>, cheques de qualquer somma, e bem
assim a elevação ao dobro do selto do correio, das Laxas da tabeUa
dos novos direitos da dizima da cllanceltaria, dos direitos das
patentes da Guarda 'acional e das ordens honorificas, do imposto
de5$ a10$ sobre animaes de luxo nas cidades e villas, e o imposto
territorial, e outros muitos impostos de que se acham repleto
os diversos pareceres, alguns dos quaes transcreve.
Foi tambem ouvida a opinião do Conselho de Estado, que em
geral adopta o projecto de impostos, oppondo, porém, algumas
objecções a diversos artigos.
Fazendo uma resenh~ dos compromissos do Thesouro neste
exercicio e dos recursos de que esperava dispôr, apresenta um
dejicit de 36.701:580$. O governo tinha autorizações concedidas
pelo parlamento para as despezas extraordinarias no ~alor de
102.549:451$; por contf.1 destas autorizações já realizara operações
de credito, que lhe deram recursos na importancia de 64.506:062$;
pam o complemento destas autorisáções o governo deveria lançar
mão da emissão de bilhetes do Thesouro, que, já sendo de
45.000:000$ comprehendendo os 8.000:000 por anticipação da re:reita, o producto das operações de credito, i fosse possivel realizaI-as devia ser appticado á amortização desta divida fiuctuante.
Pondera que os emprestimos externos são onerosos, e os
internos difficeis, como se vê com a venda das apolices, que, apezar
de ser facilitada nas provincias, tem dado resultado insignifilmlte; que a emissão dos titulas a prazo curto, em grande escala, é
sempre uma operação perigosa, entretanto que é a que se obtem
mais facilmente.
O governo confiava que o parlamento o habilitasse para desempenhar-se de tão ardua tarefa.
Tratando da divida externa, communica que nenhuma alteração se deu, a não ser a amortização correspondente d03 empre-
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sUmos na importancia de J?, 317.700, equivalente a 3.646:080~;
e tendo de vencer-se em janeiro de 18:38 o emprestimo de 1839, na
importancia de ;f; 277.800, convinha que o governo fosse habilitado
a pagai-o ou convertei-o em outro.
Tendo-se julgado conveniente separar da legaçiio brazileira de
Londres o serviço da receita e despeza fóra do Imperia, o decreto
de ido corrente mez effectuoll a separação, commettendoesteser.
viço n um delegado do Thesouro, nomeado por decreto imperial.
Na divida interna crnittiram-se 1- ,908:400~, que elevaram oseu
total a 106,350:600$; a divido fi ucluante represerrtada por bilhetes
do Thesouro era de 45,339:600';'; e o papel moeda do govemo no
importancia de 42.560:441..-', junto á emissão dos bancos, na de
75.a38:460"" constituia o meio circulante em papel-moeda; só o
Banco de Pernambuco fazia em OLlro a conversão de suas notas,
Em virtude do novo Dccordo do governo com o Banco do Brazil,
foi por decl"eto de 16 de março fixada em 45.600:000$ a somma
das notas que devia s~r amortiznda, e traçadas os regras fi que
elIe se deveria cingir no cumprimento deste dever, A reserva
metallica' do Banco foi com proda pelo governo, sendo o seu
producto destinado íÍ nmortização das suas notas.
Tratando dos Bancos, dá uma succinta noticio dos suos transacções, referindo o desfalque, que houve no Bonco da Bahia, de
266:000$, e da pretençi10 do Banco de Pernambuco de elevar ao
duplo a sua emissão sobre os valores metallicos existentes em
caixa, mas sendo-lhe isto negado, á vistf\ do pnrecer do Conselho
de Estado, pediu elle renuncia' do direito da emissão que lhe fora
concedida.
A confiança na Caixa Economica e rvlonte do SocCOl'ro se manifestava pelo ül1gmento continuo dos seLls depositantes, pelas
operações feitDs no Monte de Soccorro, que montaram no anno
anterior em 812:224~, e pelo numero dos cndernetas que sabia a
6,686, sendo a importancia dos depositas de 1. 382:623$551.
, As circumstancias extraordinarias do paiz despertaram opa·
triotismo nacional, n<1o SU em relação aos contingentes para
suppri:" os clarug do exercito, arregimentando todos os dias grande
numero de voiuntarios da patria, como á presta.ção de recursos.
pecuniarios por grande numero de fL111ccionarios publicas, que
concorriam com parte dos seus vencimentos para as despezas
da guerra, e a uma sl1bscripção nacional, que até então, por
donativos depositados .no thesouro, subia ú importancia de
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J.895:050~',

entre os quaes figurava a éluantia de 100:000 doada
por S. M. o Imperador,
Communica estar organisado o projecto do regulamento para
o commercio e navegação dos rios de S, Francisco e Amazonas,
aberlos á navegação franca no dia 7 de seLembro,
Para execução dos §§ 30 , 40 e 60 do art. ioda lei de 12 de se~
lembro de 1866 e do art, 10 dos novos estatutos do Banco do Brazil,
foi por decreto de 16 de março determinado que, no resgate das
notas do Banco e suas caixas filiaes com o producLo da venda de
sua reserva metallica, se observasse a seguinte proporção:
C,1ixa malriz e filial de oLU' PL'eto e S. Paulo.
Filial do Rio Grande do Sul.
Bahia • .

12.035:901:'170
1.443: 691. ~03
3.939:897"228
. 6.511:326"260
26:47' 477
1.009:391-'610

Pernamllllco .
filaL'anhüo. .
Pal':Í..

A somma das noLas restantes em circulação, cuja

amorti~

zoção ficou o cargo do Banco, foi fixada em 4:' .600:000 000,
Por decreto do iode maio se separou ela legação brazileira de
Londl'es o serviço da escripturação e contabilidade da receita e
despeza fóra do Imperio, sendo incumbido este serviço a um
delegado do Tl1esouro nomeado por decreto imperial, que se
regularia pelas instrucções do Ministerio da Fazenda.
Por decreto ele 29 de maio se deram as instrucções convenientes para os despachos dos generos a granel.
Por decreto de 26 de junho se fixou em 100 réis a taxa do porte
simples das cartas que circulavam dentro do Imperio, ficando revogada a disposição do art. 11 do decreto de 12 de abril de 1865
e alterada a do art. 10 do de n. 3675 de 27 de junho de 1866, que
restringiu esta medida ao exercicio de 1866 a 1867.
Por decreto de 22 de julho se approvou o regulamento da repartição hypothecaria do Banco elo Brazil, e pelo ele 31 se mandou
observar o regulamento I ara a navegação do rio Amazonas c
seus affiuentes, e do ele S. Francisco.
Por deCl'eLo de 30 de setembro se determinou que as moedas
do prata que se c1.mhnssem tel'iam o v::1101', peso, titulo e mO~Lllo
seguintes:

2,,'000
1,,000
500
200

25 gram
12.5
»
G.2
»
2,5
»
H. F. 26

9JO milesimos
900
835
835

»

3'7 milimetros
)
30
25
19
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O Estado reservou para si o exclusivo da fabricação e emissão
das moedas subsidiarias de prata, podendo o governo peemiLtir o
cunho da prata dos particulares.
Por decreto de 12 de outubro se regulou a cobrança do imposto
sobre os vencimentos, e pelo de 23 a do imposto da doca na AI.
fandega da Côrte.
Por decreto de 20 de novembro se determinou que a moeda
que tinha de substituir a de cobre tivesse a liga de 95 paetes de
cobre, 4 de estanho e 1 de zinco, com os seguintes valor e peso.
20
10

réis

7

grammas

3.5

»

25
20

»

milimetros
)

Por decreto de 2 de dezembro se deo regulamento paea a
arrecadação do imposto pessoal, e seu lançamento, tempo e modo
da cobrança.
Por circular de 10 de janeiro se determinou que, além dos
balanços semestraes se procedesse extraordinariamente, em
épocas indeterminadas, ao exame e verificação dos cofres a cargo
dos thesoureiros e outros responsa veis nas Thesourarias e
estações de arrecadação.
Por decretos de 13 de fevereiro, 27 de março, 17 de abril, 25 e
28 de de setembro, 28 e 31 de dezembro, foram abertos os
seguintes creditas:

)UNISTERIOS

Justiçv .
Estrangeiros .
Marinha .
Guerra.
Agricultura
Fazenda .

EXTRAORDINAIUOS

SUPPLE)lENTARES

iO:6i1 1i6

.

..

63.229:601 i33

. !i5: i1~~09
14.878:94 134

iO:6ilS1l6
304:750 000
13.756: 790~683
51. 966:3W 754
3.570:839>372
14.878:949$134

21.258: 6670926

84.48 :269'059

. 304:7505000
5.949:790$683

7.807;00O~OOO

51. 966 :328'754
3.445:661 263

•

TOTAL

Para satlsftlzer a estes creditas foi o governo autorizado 8
fazer operações de credito, ou emittir papel moeda, até á impol'tancia de 50.000:000., devendo dar, na proxima sessão, parte
circumstanciada ao parlamento, e tratar, logo que terminasse
a guerra, de consignar no orçamento quantia destinada ao resgate
do papel moeda. Esta autorização era concedida pelo decreto
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de 28 de setembro, que tambem approvou o traspasse da quantia
de 5.390:459:"488 de umas para outras verbas em differentes exercicios e ministerios. No corre!1te exercicio traspassaram-se: no
ministerio do imperio 34:241 178, da justiça 23:226., de estrangeiros 10:000 ,da guerra 17.244:939 918, da agricultura 570:943$165,
e da fazenda 796:21 .612.
O mesmo orçamento votado pelo parlamento para o exercicio
1867 a 1868 vigorou no de 1868 a '18 9; foi sanccionado pelo
decreto de 26 de setembro de 1867.
Receita. . • .
Despeza. . • .

.
.

•
.

•
.

.
.

•
•

•
.

.
•

.
•

•
•

•
.

•
•

•
•

•
.

71.250:000'000
68.530:221$091

Distribuida a 'despeza pelos ministerfos do
4.984: 986$828
3.275:069 619
37: 206$283
8.0 7:206 26
14. 36U :730$640
11. 842: 891$530
25. 142: 129$365

Imperio. • •
Justiça . .
Estrangeiros.
Marinha. .
Guerra • .
Agricultura .
Fazenda. .

BALANÇO DE 1867 a '1868
ReceHa ordinaria e extraordinaria.
Despeza. . • . . • . . • •
DeficIt. . . • • • . • . .

.
•
•

.
•
.

•
•
.

• •
• •
. .

•
•
•

71.200:927.'474
165.984.772 994.7 3:844 784

Despeza realizada pelos ministerios do
4.421 :581.' 29
3.115: 559 846
2.158:791.: 6
23. 54: 5948578
7-1.942:'170 )18
12.502:749'581
44.989:324$546

Imperio . • •
Justiça . .
Eslraogeiros.
~larinha. .
Guerra. •
A·ricultura. •
Fazenda. •

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importação
»
de exportação
Despacho maritimo.
Interior. . • . .
Extraordinaria. • •
Depositos . . . .

.
.
.
.
.
•

Na receita extraordinaria figura a evenLual de.

Era pois a receita ordinaria de .

35. 73:87 '556
15.368: 075' )22
292:6 6' 63
17. 137: 307~095
2.528:9 2$138
915:423 -71

1. 827 :691 '420

68.671:945 336

Os recursos de que dispoz o Thesouro, além da eeceita arrecadada, foram :
.
.
Emissão de papel-moeda. • .
•
de apolioes de 6 %.. •

50.000:000$000
22.918:878· 000
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No orçamento votado para o exercicio ele 1867 a 1868, c
tambem para o de 1868 a 1869, se mondou PÔl' em execução o
seguinte:
O governo fica autorizado para reformar a tarifa das alfandegas e regulamentos, sob as seguintes bases:
As unidades da tarifa serão as do syste;11a metrico decretado
na lei' de 25 de j unho de 1862.
O despacho por peso será extensivo ao maior numero possivel
de mercadorias, preferindo-se o peso bruto ao liquido; e, sempre
que fôr possiveI, serão reduzidas a uma só, tomando-se para isso
um termo médio: as qualidades orclinarias, en.treflna e fina em
que subdividem-se differentcs artigos do tarifa.
As taxas seruo applicadas de modo que abranjam o maior
numero de artigos de cada uma das clflsses em que se divide a
tarifa; e poderão ser elevadas até mais 20 % os taxas actuaes
dos tecidos de seda, porcellanas e crystaes, fumo, madeira em
obra, e quaesquer objectos de luxo.
O governo poderá mandar cobrar em moeda de ouro, pelava101' legal, 15 % dos direitos de importação.
Cobrar-se-ha de cada pessoa nacional ou estrangeit'a, que residir no Iml)et'io, e tiver por sua conta casa de habitação arrendada ou propria, ainda qué nelta não more, um imposto de 3 O/II
tiobre o rendimento locativo annual, não inferior a 480) na C.ôl'te,
a '180$ nos capitaes das provincias do Rio de Janeiro, S. Paulo,
S. Peàro, Bahia, Pemam))uco, Maranhão e Pará, '120~ nas demais ddades, e a 60" nos mais logares.
Os edificios ou pat'te de edificios que não se comprehendem no
valor locativo são:
Os consagrados exclusivamente ti agricultul'a, a loja, ofticina,
escr'iptorio e estabelecimento de industria ou profissão; e delle
são isentos;
Os membros do corpo diplomatico estl'ongeiro, os agentes COIl:
sulares estrangeiros que não tivet'em outro emprego: os afflcines
do exercito e armada em effectividade ele serviço, aquartelados
ou embarcados, os pessoas qLte pogarem imposto sobre vencimentos, paços episcopaes, conventos, casos de misericordia, !los·
pitues de caridade, recolhimentos e estabelecimentos de piedade,
beneôccncia ali instrucção mantldos pelos cofres publicos.
O governo ficn autorizado para alterar o systemo de arrecadação do imposto de indust.ria c profissãO, sub:mtuindo-o por um
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imposto o todo pessoa nacional e estrangeiro qlle exercer qualquer
industria ou profissão, arte ou officio. .
Este imposto se comporá de taxas fixas e ql10tas proporcionaes;
a taxa fixa terá por base o natureza e classe das industrias ou
profissão; a quantia proporcional tevá por ba~e o valor locativo
do predio ou local que servir paro o exercicio do industria ou
profissão e não excederá de 20 %: a taxa e a quota poderão ser
applicadas isoladamente, em casos excepcionaes.
As sociedades anonymas pagarão o imposto de '1 1/2 % dos
beneficias que se d istribuirem annualmente aos accionistas.
São isentos deste im posto:
Os membros do corpo diplomaLico estrangeiro, os agentes consulares esLrangeiro::>, sómente em relação aos rendimentos do seu
emprego, os fUl1ccionarios e empregados estipend:ados pelo Estado, provincias e municipios, no que respeita ao vencimento do
emprego, os lavrJdol'es e exploradores de predios rusticos ou
urbanos, os criadores, os individuos das .tripolações, os artistas,
jornaleiros, opera rios pagos a sala rios, as caixas economicas,
montepios e sociedades de soccorros, os pescadores, as casas de
quitanda, etc.
O sello proporcional das letras de cambio e da terra, escriptos
á ordem, creditos e facturas, ou contas assignadas se regula pela
seguinte tabella :
Do valor que não exceda de
de 200 000 a
») 400.000 a

sello erá 200 réis.
»)

»)

»
»)

»)

400
600
»)
800
» 1000
»)

»)

»)

»)
»)
»)

A sim por diante, cobrando-se mais 1'\ por conto ou fracção
de conto de réi , ficando revogado o art. 15 da lei de 18 de selembro de 1845) e em vigor o art. 12 § 10 da lei de 21 de outubro
de 1843.
Ao selIo proporcional ficam sujeitos as escripturas, escriptas
e papeis que contiverem delegações, subrogaçtío, garantia, l'1quidação de sommas e valores, titulos de transmissão de uso e guia
de bens immoveis, moveis e semoventes. Os recibos de 50 ou
de maiOl' valor pagarão o sello fixo de 200 réis e bem assim os
cheques e mandatos ao portador, a pessoa determinada para serem pagos por banqueiros, etc.

.

,'-
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A tabella da 5a classe do se110 proporcional é extensiva aos titulos de nomeação.
Os direitos de empregos, mercês, e outros comprehendidos na
tabe11a da lei de 30 de novembro de 1841 serão substituidos pelo
sello proporcional, e os da tabella da lei de 16 de outubro de 1850
pelo sello fixo.
A decima urbana fica elevada a 12 0 / 0 revogadas as disposiç6e
do art. 11 § 30 da lei de 28 de setembro de 1853 e art. 17 § 20 da lei
de' 1 de outubro de 1854.
A taxa dos escravos será elevada na Côrte a 10 , a 8 nas
capitaes das provincias do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco,
S. Paulo, S. Pedro, Maranhão e Pará, a 6 em todas as outras
cidades, e a 4 000 nas villas e povoações.
O governo fica autorizado para expedir regulamento unirormisando a .cobrança dos actuaes impostos sobre transmissiío de
propriedade, taxas sobre heranças elegados, siza dos bens de raiz,
meia siza e sello da venda de escravos e de em barcações nacionaes
e estrangeiras, e outras, etc., etc., etc.
Fica revogado o art. 37 da lei de 15 de novembro de 1827.
Todas as pessoas que receberem vencimentos dos cofres publicas geraes, provinciaes ou municipaes, comprehendendo-se os
pensionistas, jubilados e aposentados, ficam sujeitas ao imposto de
3 % sobre os mesmos vencimentos, exceptuados os inferiores a
1 :000.000; são isentas as praças de pret de terra e mar, os militares em campanha, os jorntlleiros e operarios .
As concessões de minas ficão sujeitas á taxa annual de 5 réis
por braça quadrada e á taxa proporcional de 2 % do rendimento,
para o que o governo expedirá regulamento classificando as
minas etc., etc.
O governo é autorizado a alterar os regulamentos dos terrenos
diamantinos.
Cobrar-se-ha pela estadia das embarcações nacionaes e estran·
geiras na 40ca da Alfandega da Côrte uma taxa não excedente
de 2 por metro de caes occupado, e 200 réis por tonelada
de arqueação fôra do caes, e pela descarga das mercadorias
a de 40 réis por volume até 50 libras e mais 20 réis por dezena
de libras.
A armazenagem de aguardente de producção nacional será
cobrada na razão de 5 % dos respectivos direitos, por mez de
demora.
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A taxa das matriculas das faculdades de medicina e direito
será iden Uca.
Ogoverno fica autorizado a uniformisar as differentes tabellas de emolumentos fazendo os additamentos e alterações con·
venientes, não excedendo aQ dobro da taxa actual; bem assim
a alterar o systema de çobrança que julgar conveniente.
A multa dos impostos não pagos á boca do cofre fica extensiva
a todas as rendas lançadas, e elevada a 6 % .
Continuam em vigor as disposições dos § § 1° e 2° do art. 11 da
lei de 27 de setembro de 1860 relativo aos impostos addicionaes
obre A importação e exportação, ficando estes elevados a 4 % ,
bem como os do art. 8° da lei de 19 de setembro de 1866.
governo fica autorizado para alterar os § § 1;:i e 16 do art. 2°
da lei de 22 de agosto de 1860, quanto ao limite das sommas que se
podem depositar no Thesouro, podendo-se admiLtir o deposito
na thesourarias de fazenda; a fazer operações de credito necessarias para a execução do contracto do emprestimo externo de
1839; e bem assim a alterar a cunhagem das moedas de prata,
conservando os valores actuaes, bem como a que tem de substituir a moeda de cobre, para o que fica aberto um credito de
2.000':000 no exercicio desta lei.
A faculdade do transporte das sobras das rubricas do orçamento não poderá ser exeroida no que toca ás verbas intactél,s, e
nem áquellas cujos serviços não estejam findos.
Ficam em vigor as disposições da lei do orçamento antecedente
que não versarem sobre a fixação da receita e despeza e não tiverem sido expressamente revogadas; ficando autorisado a emittir
até .000:000 como anticipação da receita no exercicio desta lei.

°

1868

OConselheiro Zacarias de Góes e Vasconcellos, no seu relataria npresentÇldo ao corpo legislativo na sessão. deste amw,
diz que, pelos elementos de que dispõe o Thesouro, devia-se
caloular a receita deste exercicio em 64,435:682.447; tomando
porém o termo médio da renda dos tres exerci cios anteriores,
como tambem se costuma fazer, seria de 58,654: (15 166; mas,
attendendo a que, a receita da estrada de ferro D. Pedro II, q).le

408

HISTORIA FINANCEIRA

não pertencia ao estado em 1864 a 1865, actualmente concorre
para o Thesouro com a renda de 2.500:000 , e ao produclo dos
novos recursos ordinarios resultantes das disposições da lei de
26 de setembro de 18 7, e contando que o corpo legislativo ,
compenetrado das exigencias financeiras, continuaria a autorizar
a cobrança desses impostos; orçava, em sua proposta, a receita
em 73.000:000" e calculava a despeza em 70.786:932.'333.
Expostas as razões em que se basêava a proposta do orçamento,
chamava a attenção do parlamento para o estado do Thesouro.
Continuavam as Dvultadas despezas da guerra.
Apezar de se ter usado de parte das autorizações concedidas, o
Thesouro ainda lutava com difticuldades.
A receita do corrente exercicio, e os recursos de que podia
dispor o Thesouro, deram 109.047: 739 085; a despeza orçou por
133.396:554$985, apresentando um deficit de 24.348:815. 9JO, que
chegaria a 73.996:282. na definiLiva liquidação do exercicio.
Tratando das dividas, diz que a externa teve a reducção de
J!,' 348.000 importancia das amortizações .dos empl'estimos durante o anno, sendo o seu algarismo de, J!, 14.068:600 incluindo-se
376.314 do emprestimo da esteada de ferro de Pernambuco.
Occllpa-se da baixa do cambio, que tendo-se depreciado, como
era natural, desde que o paiz se enpenhou na guerra contra o
Paraguay, todavia foi se mantendo em cotações mais ou menos
regulares até 1866. Em janeiro de 1867 até o dia 8, em que sahio o
paquete inglez, a sua cotação era de 19 3/4. a 20; do dia 9 em diante
observou-se uma quéda rapida, que ameaçou tomar assustadoras
proporções, coincidindo com o alto preço dos metaes.
Como era natural, o commercio alarmou-se e a imprensa
occupou~se do assumpto.
As causas que á primeira vista assaltaram a imaginação
daquelles que se occuparnm da questão, foram: a depreciação do
meio circulante pela emissão de 50.000:000' de papel-moeda,
que tinha o governo feito, e a exigencia do pagamento dos '15 %
em ouro nos direitos de importação, alem de outras de menos
importancia.
Diversos alvitres se apresentaram para debellar a crise: o da
suspensão do pagamento em ouro dos '15 % , cobrando-se em
papel-moeda a differença, e o do levantamento de um emprestimo
em Londres, sob differentes formas, o da venda da estrada
D. Pedro II, o da emissão de titulas de pequenos valores com
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garantia da mesma estrada, e finalmente grande reducç'ão nas
despezas publicas.
Estes recursos, que não podiam ter prompta applicaçuo, e
outros que eram contrarios á manifesta disposição da lei, foram
dando tempo a que melhor se pudessem apreciar as circumstancias da situação, e chegou-se ao conhecimento, pelos dados colhidos pela investigação e pelas publicações da imprensa, que
derramaram a luz sobre a materia, que a especulação e agiotagem,
aproveitando-se de cau as momentaneas e pas ageiras, como
fossem os avultados saques fiLos pelo paquete inglez de janeiro,
e as ordens reeebidas do Rio da Prata para operações de cambias e compra de ouro em consequencia da suspensão do troco
do papel banca rio no Estado Oriental, não perdeu a opportunidade de tirar disto o mell10r partido.
Conhecidas as causas da crise, e não convindo a sustentação
de um cambio artificial pel r intel'venção do governo, como se
procedeu em 1857, não tratou o governo de atalhar violentamente
o desenvolvimento da crise, e pro edendo como a prudencia
acon elhava, absteve-se de apparecer no mel'cado de cambiaes
ecompra de ouro, para o ql1e o habilitavam operações anteriormente effectuadas, ficando assim conjurada a crise.
A divida interna teve o augmento de 18.856:10
por emissão de apolices ; e a fiuctuante, r prp,sentada por bilhetes do Thesouro, era de 69.085:40 ,sendo o papel-moeda circulante do
governo 8l.719:274., e a emissã dos bancos de 42.936:935 , que
dava o total de 124.28':209 . A cotação d03 titulos de divida
externa era de 97, e a dos da divida interna de 88 a 90; o_cambio
era de 193/4 a 24 1/2.
Tratando do Tl1esouro e repartições annexas, reporta-se ao
que disse em seu relatol'io anterior; usando da autorização que
lhe foi dada, fez as reformas que julgou convenientes, principiando
por dispen ar 105 empl'egados no The ouro e Lhesoural'ias e 261
l1as alfandegas e me~as de renda, eLe., por serem superiores ás
suas neces idades, com o que se fez a economia de 6J6:128",
sendo 134:150" nas reparLições de fazendo, e 372:978" nas de
orrecadação.
Em relação aos impostos, diz que a cobrança de 15 % em ouro
nos direitos de importação, suscitando algumas duvidas) que
foram logo resolvidas, tinha sido effectuada sem difficculclade,; e
assim tambem a de todos os outros que foram creados, achando-
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se já em exercicios os regulamentos e tabellas especiaes de que
dependia a de alguns destes.
Dando noticia das obras ú cargo do seu ministeria, faz a
descripção do estado das da Alfandega da Côrte, para as quaes
pedia apenas o credito de 420:000. , pelas circumstancias financeiras do Thesouro.
Voltando á questão dos impostos provinciaes e municipaes,
parecia-lhe indispensavel, nas circumstancias em que se achava o
paiz, a revogação immediilta de todas as leis provinciaes, que
lançaram taxas sobre as industrias e profissões comprehendidas
nas tabellas dos regulamentos do governo.
Esta revogação plenamente autorizada pelo art. 10 § 5° e
art. 20 do Acto Addicionol, emjustificada pela necessidade instante
de livrar as industrias noscen tes e o commercio nas provincias
do onus insupportavel da accumulaç5.o das taxas provinciaes, que
chegavam a 30 0/0, quando proporcionaes, e a 1 :000 e até 5:00 ,
quando fixas, o que lhes dava caracter prohibitivo.
Pôr decreto de 29 de fevereiro se regulou a cobrança do impo~to
de transmissão das heranças e legados de apolice , e a sua
fiscalisação.
Por decreto de 15 de abril se revogou o de 26 de agosto de 1853,
ordenando que de então em diante as taxas da cunhagem, fundição' e afinação do ouro se regulassem pela seguinte tabello:

OURO

Atinar, quando só contiver col.>re e prata.
Dito quando contiver em liga outros metaes.
Fundir
Cunhar
Ensaio, cada um .
Toque.

llf2°/0
~ °10
i/2 010
1 °10
1 500
500

PRATA

Afinar.
Fundir
Ensaio, cada um .
Toque

6 °10

i/2°/0
1 200

$400
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Por decreto de 5 de agosto, se autorizou o ministro da fazenda
para emittir no exercicio de 1868-1869 até á importancia de
40.000:000" de papel-moeda dando o mesmo ministro, logo que se
reunisse a assembléa geral legislativo, conta da operação solicitando apPl'ovaçâo; e pelo de 15 de setembro a contrahir um
empl'estimo, por meio de subscripção publica, que não excedesse
de 30,000:00 para restringir' a emissão do papel-moeda e reducção dos bilhetes do thesouro, que existiam em circulação.
Este emprestimo seria lançado ao preço de 90'e juro de 6 %
pagos ao cambio de 27, sendo estabelecida uma annuidade de
2.100:000 para jmo e amortização do emprestimo que devia
ficar extincto no fim de 33 onnos.
A amortização seria feita por compra elas apoUces no mercado
ou por meio do sorteio pagas ao par e ao cambio de 27, sendo aos
titulas deste emprestimo applicados todos os privilegias e isençõesdas apolices da divida publica.
Por decrelo de 5 de dezembro se prorogaram até o fim de dezembro de 1869 as disposições que permittiam ás embarcações
estrangeiras o serviço de cabotagem.
Pela circular de 3 de fevereiro se declarou'que o impo to de
nrmazenagem devia ser calculado, tanto sobre os direitos de conSLlmo estabelecidos na tarifa, como sobre os 5 % addicionaes ;
oSi",im como que os collectores estavam sujeitos ao imposto de
3 % sobre os vencimentos; e que as pessoas sujeitas a este imposto ficavDm isentas do imposto pessoal.
Por aviso de 28 de maio se marcou ao Banco da Bahia o
limite de 1.895:604 pElra sua emissão, e ao do Maranhão o
de 322:877. 000.
.
Por aviso de 13 de agosto se declarou ÉJ. directoria do Banco do
Brazil, que lhe era vedada toda e qualquer operação de cambio
ou por conta propria ou de terceiro.
Por aviso de 15 de setembro se regulou f.1 operação do emprestimo nacional de 30.000:000 000.
Por decretos de 6, 13, 17, 22 e 29 de abril, e de2 e 6 de maio, se
reformaram novamente as Secretarias elo Imperio, Justiça, Estrangeiros, Marinha, Guerra, Agricultura e Thesouro, e suas' repartições annexas.
Por decretos de 18 de janeiro, 28 de março, 1 e 30 de abril,
31 de outubro, 24 de novembro, 10, 18, 23 e 31 de dezembro, foram
abertos os seguintes creditos;
.
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~IlNISTERJOS

Estl'angeiros .
Mariuha . .
Guerra.
Agricultura
Fazenda .

EXTR.\ORDIN.\RIOS

SUPPLEMEXTARP.~

TOTAL

n.+! :8 )7.''137
-15.721:576:;85
90:00')00
'.

231 :770$620
'15. 5 .J.:239~8lcl

41 :66~S633
13.8 :h~F
45. 62!: 576 ~05
321:770;!620
1- .504: 239j844

52.26 :383'9-12

23.578:357$348

75.83 :64-1$290

41O:6G5 633
7.431:63[-;251

Foram transportadas de umas para ouLras verbas as seguintes
sommas: 149:326'206 no minisLerio da justiça; 58:118<)230 no
de estrangeiros; 359:466.:'876 no da marinha; 677: '126 "24'~ no da
agl'icultura, e no da fazendo. 153:322.'284.

Orçamento votado pelo parlaIDento para o exercicio de
.1868-1.869 proro>;ado de 1.867'-1868, e sanceiooado por
decreto de ~6 de seteulbro de 1867'

Receita.
Despeza.

.
.

71.2-n:OOO'OQl
6' .530:221:091

•
.

Distribuida a despem pelos ministerios do
4.98U)8fi 28
3.275:06D. H)
S:37 : 206 .:283

Imperio. .
Justiça. .
Es tr:, ngeiros
1I1arlllha. .
Guel-'ra. .
Agricultura.
Fazeuda. •

8.08i:206~826

14.36 :73 '640
'11.842:8DI '53
25.142:129'365

BA.LANÇO DE 1868-1869
87. ::;42:534 '2S~
'150.891 :798)686
63.352:261$102

Receita ordinaria e e:dl·aordinarin.
De peza. . . • . . • . . .
Deficit. • • • • • . . • .

Despeza realiwda pelos ministerios elo
Imr erio, .
.Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Agl'ic'lltura.
Fazenda. •

4.10'1:40·1"04.5
2.97.2:147.'418
804: 635S786
'18.0-1 :70\J'113
63.217:0~;).' 5
12.800:853.581
48.958:012. -S

.'ti 3
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A l'eceiLa tem a seguin te procedencia:
45.346: 973$33l
1 .6 8: 15 .'763
393:7 O 204
19.374:916$06J
3. 1 :705 926
1.38 :03 .'915

Direitos de imporLação .
»
ele exporLação
Despacho mariLimo
Int3rior. . • . .
ExLl'aol'elinaria. • .
Depositos . . . •

No receiLa extraordinaria, figura
Por inclemnisações feitas, e eventuaes.
Em, pois, a receita ordinaria de.

2.478: 558:'789
846: 110"'256
83.723 :828. 358

Os recursos de qne se serviu o lhesouro foram:
Empreslimo nacional ele 30.000:000"
z~do a 90.
. . . • . • •
Emissão de papel-moeda. • . .
•
de apolices de 5 e G %' •

pagamento em ouro reali. . . . • . . • •
. . . . . • • .
.

.

•

•

•

•

•

•

27. 000 :OOO,~OOO
17.909:505 00
27.313:0:>0$000

Vigorando neste exercicio o orçamento de 1867-186, conLinuaram as disposições ne11e contidas.
1869

O \ isconcle de Haboml1y, no seu relatorio apl'esentado ao.
COl'pO legislati 1'0 Ila sessão deste anno, declara crue, opezar da
guerra contra a republica do Paraguay, as rendas publicas não
Linham decrescido, e incluidos ne11a o rendimento da estrada de
feITO de Pedro II de 1865 a 1866 em dianLe e o producto dos novos
impostos creados ou augmentados pela lei de 18:37, bem como o
pl'oveniente da l'eforma da tarifa das alfandegas, calculava a receiLa em 73.056"000, e a despeza em 3.435:464 304, resLLltando o
deficit de 10.379: '1.64,3 I., que infelizmente ainda moi avultal'ia
pelas despezas da guel'ra, e liquidação do pa sivo que ella haYia
de deixUl'.
Comquanto não seja o Brazil uma das nações menos oneradas
deimposto ,e pense que estes, quando exagerados, longe de serem
uLeis, atacam as fontes de pl'oducção e agourentam em vez de augmentH' os reCUl'SO~ do estado, todavia nuo vê outro meio de resta·
belecel', corno era inelispensavel, as nossa finança. El'a forço o
exigir nOV0S sacriôcios elo contribuln te, pois que os governo , como
OS particulares, não podem viver centinuamenle ele imprestimos.
Era pois incl ispensa vel reCOl'l'er a inda ao nugmento cios direitus
de importação: além das vantagens das imposições indirecLas, em
paizes de poptllação tão dispersa, como o Brazil, se reconhece, que
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apesar do acrescimo de 40 olona valor actual das merca darias
em relação ao que tinham em 1860, quando se organisou li tarifa,
pagavam-se> em vez dos direitos de 50, 40, 30, 20, tO , e 5 0/ o,
sómente 35, 28,21,14,7, e 3 0/0'
Assim, ou se elevariam os valores officiaes das mercadorias
conservando-se a quota dos direitos fixados pela tarifa, ou se
elevl'lriam estes conservando-se aqllelles valores.
Era pois justificado o augmento dos direitos de importação
de 30 a 40 0/0 excluidos os addicionaes, revogando-se o § 1°do art.
9 da lei de 26 de setembro de 1867, e adoptando-se a clausula de
alterar-se annualmente aquella porcentagem na rasão da subida
do cambio acima de 18 1/2.
Dest'arte as mercadorias estrangeiras nunca pagarião direito
de consumo superiores aos fixados na tarifa de 1860. É verdade que,
á medida que o cambio se elevasse, diminuiria a renda correspondenteao despacho de cadll mercadoria, porém por outro lado
diminuiria tambem a despeza de movimento de fundos e outros
ramos de serviço, e esta diminuição, auxiliada pelo progl'esso da
riqueza publica, bastaria para conservar o equilibrio do orçamento.
Propõe o allgmento do expediente dos generos livres a 5%
e bem assim dos direitos addicionaes sobre mel'cadorias que
pagavam sómente 2 0/0 e sobre as que eram inteiramente livres
destes direitos.
No entanto Julga conveniente a abolição dos direitos de reexportação e baldeação; do dizimo do municipio; de 'I, % dos
generos nacionaes, e de 3 olodos generos estrangeiros despachados para consumo com carta de guia.
A cobrança da armazenagem merecia-lhe tambem alguma attenção, pois que, importando a despeza em, 667:914.451, eraesla
apenas compensada com a receita de 393:309$516.
Havia, pois, boas razões para aconselhar, ou que se cobrasse
a armazenagem elas Alfandegas como se praticava nos armazens
particulares, ou se redusissem os prasos da estadia livre estabelecida no regulamento de 19 de setembro de 1860. .
O cleficit da receita de 1868 a 186) era calculada em
79.194: 193$343, e o excesso da despeza, que ainda não tinha credito aberto, em 13.814: 05S$143. Para acudir a este excesso e á continuação dos gastos da guerra, era urgente decretar os fundos
indispensaveis.
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Dando conta da emissão dos 40.000:000 do papel-moeda, e do
emprestimo de 30.000:000.", assim se exprime:
Aafflictiva situação em qLle se achou o thesouro no começo
do corrente exercicio, sem meios de acudir ás despezas correntes
daguerra, e muito menos de pôr-se a abrigo das reclamações
dos oredores do Estado, impoz ao governo a imperiosa necessidade de publicar o decreto ele 5 de Agosto do armo passado autorizando a emissão de 40.000:000 de papel moeda.
Tomando esta deliberação, que de certo não cabia nas attribuições do Poder Executivo, e cuja approvação venho agora pedir, fel-o o governo no firme proposito de não usar della, senão no
caso de lhe ser impossivel obter por outro modo menos prejudicial
aos interesses publicos as avultadas sommas exigidas pelos encargos do thesouro.
Foi com este fito que se realisou o emprestimo de 30.000:000
nominaes a preço de 90, pagos os juros de 6 e amortisação de
P/o ao cambio par.
Fazendo esta operal;ão estava e ainda estou convencido que foi
maisfavoravel do que a emissão de igual numero das antigasapoIices, as quaes não poderiam enlão ter obLido mais de 75 0/0
É ve!'dade que, nos primeirus semestres, havemos de despende!' em pagamento de juros maiores som mas do que nos custaria o
das outl'as apolices, mas como esta differença desapparecerá,
logo que o cambio se eleve a 23, é claro que o Thesoul'o ha de res81'cir dahi em diante o prej uizo que lhe resultar da actual depreciação da moeda circulante.
Accresce que a operação a que me refiro, produziu o resultado
de reter no Brazil não pequena somma de capitaes estrangeiros, e
deo aos credores do Estado e aos povos com quem commerciamos o solemne testemunho de não pretendermos recorrer a
novas alterações do padrão monetario.
Tratando do meio circulante diz ser este de 183.224:767 , sendo
aemissão do governo de 127.229:722. e a dos Bancos 55,995:045'i'000.
Não podendo a Casa da Moeda com a urgencia necessaria satisfazer a cunhagem da moeda de bronze, o g'overno tomou a resolução de mandar vir da Europa um milhão de kilogrammas da
mesma moeda, emquanto se preparava OLl se habilitava a Casa da
Moeda para este trabalho.
Tratando da Caixa Economica e Monte de Soccorro, cujo progresso de dia em dia se tornava mais patente, elevando-se a entra
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da dos depositos a 2.159:469· 355, julgava attendivel a reforma
solicitada em seus estatutos pelo conselho da administração para
8ugmento de pessoal, sendo o presidente revestido de attribuições
mais amplas, e remunerado; e em rela ãO.á pal'te economica
dos regulamentos, para seI' pel'mittido aos depositantes o dobro
das entradas semanaes, e con tal'-se o j UI'O do 10 do mez seguinle,
desprezando-se as fracções de dezenas e unidades; para admiLLi.
rem-se em deposito pel'olas e outras pedl'as preciosas, bem como
apolices da divida publica; e finalmente pal'a se refundil'em em
um só regulamento as disposições relativas a ambos os estabelecimentos.
Ouvida a secção de fazenda do conselho de estado, foi eUa de
parecer, o qual foi approvado pela resolução de consulta de 14 de
janeiro de 18~9, que se adoptassem as reformas constantes da
proposta do l'eferido conselho, menos as relativas á pal'te economica do regulamento) e á remuneração pecllni8l'ia do presidente.
Occu pando-se das operações dos Banco , declarou que eslaya
feito o pagamento do fundo metalico do Banco do BI'azU, tendo
se retirado da circulação 25.766: 68J.:' de suas notas, e bem assim
o pagamento dos 11.0 0:000" do resgate do papel do governo
feito pelo Banco, tendo já este realisado a primeira amortizoç5.o
dos 5 % sobre 45.00 :OOJ", em que foi fixada pelo decreto de 16
de março de 1867 para ser annualmente resgatada.
Nola nas transacções effectuadas em quasi todos 03 bancosQo
Bo11io, que os titulos em liquidação cobriam a importancia do
fundo da reserva, não .:;e tomando porem obl igalol'ia a Slla liquidação ainda mesmo dada a 11ypothese de sei' elta de todo absOl"
vida, porque o prej uizo não affectava a quarta parte do capilal
realisado.
O Banc:o de Pernambuto continuava em liquidação.
Referindo-se ao T hesou 1'0 rep8l'tições annexas, diz que e tava
em execuçüo a reforma ultimamente autorisada, por6111 nada po·
dIa sobre ella dize!', por não estar ainda,habilitado a pronunciDl'
o seo juizo .
Tratando das dividas do estado, diz que a externa se achava
reduzida a f, 13,697..30 , tendo-se resgatado no 10 de abril o em·
prestimo de '1839.
Na divida interna houve o augmento de 35.869:800:" pela
cmissao de apolices, e mais de 30.000:000. do emprestill10 nacional) sendo pois o seu accrescimo de 65.869: 800000.
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Pede o augmento da verba para exercicios findos, pois que a
consignada no orçamento era sempre insufficiente; esgotando-se
no fim de dous ou tres mezes do exercicio.
Adivida ftuctuante, representada pelos bilhetes do thesouro, era
de6!, 318:900$, e o papel moeda em circulação de 127.229:722$000.
Era de parecer) depois de ter ouvido a opinião do presidente do
Pará, e de outras pessoas habilitadas, que se não devia installar
as Alfandegas criadas para Santarem, BOl'ba, e S. Paulo de Olivença, na provincia do Pará, esperando-se que a experiencia demonstrasse a sua necessidade.
Dá conta minuciosa da execução dos regulamentos sobre os
impostos acrescidos, criados e do seu resultado, terminando o seu
relatorio com a noticia das obras pertencentes ao seu ministerlO e
especialmente as d'Alfundega da Côrte, qne soffreram alguma modificação no plano da distribuição dos armazens e sua construcção.
Por decreto de 28 dejunho se determinou, que a lei n. 1507 de 26
de setembro de 1867, decretada pura o exercicio de 1868 a 1869,
continuasse em vigor d uran te o 10 semestre do 811110 financeiro de
1869 a 1870 em quunto não fosse promulgada a lei do orçamento
deste exerci cio, e foram abertos ao ministerio da guerra um credito
de 20, 395:632 (j52 para as despezas extraordinarias da guerra, e ao
da Marinha, o de 6.332:400· ')00 para o mesmo fim, sendo o
ministro da Fazenda autorizado a fazer operações de creditos para
este fim. Pelo decreto de.~O de outubro se ordenou, que a referida
lei n. 1507, vigorasse no exercicio de 186:]-1870, com as seguintes alterações:
Alem dos direitos de im pOl'tação (exceptuando os addicionaes) crue pagam as mercadorias estrangeil'as para consumo, cobrar-se-hão de 1 de Janeil'O de 1870 em diante 40 % da quantia em
que importarem os mesmos dil'eitos, sendo porem este augmento
cobrado na razão de 30 % para as mercadorias cujas taxas foram
elevadas na nova tarifa.
A referida porcentagem será annualmente alterada pelo governo na razão inversa da subida do cambio acima de 18, cessando naquella epocha, (janeiro de 1870) a autorisação para a
cobrança de 15 % dos direitos de importaçuo em moeda de ouro
pelo valor legal.
.
Cobrarse-l1a um imposto addicional de 5 % sobre generos da
tabella Cque acompanha a nova tarifa, ficando igualmente elevado
a 5 % o imposto addicional de 2 % que pagam os da tabella B
H. F.
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e o expediente dos generos livres de direito de consumo; ficando
elevado o imposto de ancoragem a 500rs por tonelada sobre navios procedentes de portos estrangeiros, continuando em vigor as
mais disposições· do decreto de 5 de março de 1852 e o regulamento
de t9 de setembro de 1860, e sendo abolidas os isenções concedidas
ás diversas companhias de vapores, salvas as obrigações provenientes de ajustes internacionaes, que existam. A isenç<1o do imposto de ancoragem, de que gosam as embarcações nacionaes
emp~'egadas no serviço de cabotagem, nGo 6 extensiva ás estl'an.
geiras, que fazem este serviço.
O imposto de doca e capa tuzia, será substituido por uma taxa
fixada pelo governo pelo serviço de descarga e embarque das
mercadorias nas Alfandegas e seus trapiches, segundo o seu pezo
e volume; podendo diminuir ou abolir os dias de estada livre.
Este serviço pode ser contractado com alguma companhia, que
offereça garantias.
Ficam· abolidos os direitos de exportaçuo e baldeação. e do
dislmo do municipio, o expediente de 1/2 dos generos nacionaes
transportados de umas para outras pro\i incias, e o de 3 % do'
generos estrangeiros despachados para consumo, e navegados
com carta de guia, e bem assim o imposto de chancellaria, e
o que creou a lei de 26 de setembro de 1867 sobre vencimentos,
pensões etc., ficando as pessoas sujeitas a este ultimo obrigadas
ao imposto pessoal.
O imposto, a que se refere o decreto n. 181,9 de 10 de dezembro
de 1856art. 1 ns. 3 e 4, fÓl'o dos limites da ci.dac1e demarcados para a cobrança do decima urbano., só será opplicndo aos carros
que andam a frete.
Na· avaliação da taxa proporcional do imposto ele industrias e
proffissões nüo se lcv~rá em conta o valor elos instrumentos de
produção.
Fica prorogada, durante o prazo ela presente resolução, () autorisação concedida ao governo para [IUerar os regulamentos das
repa,rtições cle fazenda promulgados em virLuele da lei n.15Dde
26 de selembro de 1867.
É o governo aulorisado para alLerar o regulamenlo do se110 ultimamente publicado, pára o fim de incluir n'elle os novos e velhos
direitos de mercês pecl1niarias, e bem assim fazer quasquer operações de credito para preencher o deficit, que possa resultar da
receito o.rrecadada para a elespeza votada no exercicio ela presente

DO .BRAZI L

419

lei, e PQl'a o fim de consolidar a divida tluctuante na parte que julgue conveniente.
Fico tambem autorizado n despender, no corrente exercicio,
com o pagamento das dividas de exercicios findos até ti quantia
de 500:000$0:0.
.
Por decreto de 22 de març.o se mandou executor a nova tarifa
das Alfandegas e suas disposições preliminares, e pelo de 23 se
deu regulamento pat'a a arrecadação do imposto sobre industrias
e proffissões; bem assim, pelos de 17 e 24 de abril, para a orrecada~ão dos impostos de sellos, transmissão de propriedade e
emolumentos dos repartições publicos.
Por decreto de 22 de dezembro se prorogaram até o fim
de dezembro de 1870 as disposições do decreto de 27 de março
de 1856 que permittiu ás embarcações estrangeü'os o serviço de
cabotagem.
Pela circular de '11 de fevereil'o se determinou, que o sello
proporcional dos letros da terra, notas promi sorias e outros
titulas commerciaes, sendo de conto de reis e mais uma fracção
qualquer, se cobrasse na razão de 1$ por codE; conto e mais mil
reis pela fracção se.ja ella qual for; e pela de 17 se detam instrucções pom a execução do art. 36 do decreto de 6 de abril
do anno passado relotivo a03 serviços, que se achassem em
alrazo nos thesourarios de Fazenda.
Por aviso de 19 de março se declarou, que o conselho de Eslado
não conhece das decisões do Tribunal do thesouro, senão nos
cosas previstos no ort. 28 do decreto n. 2343 de 29 de Janeiro
de 1859.
Pela circular de 9 de junho se mondou continuar em vigor a
destribuição dos credito autorizados pela ordem de 24 de ogosto
de 1868 com as oUeroç.ões posteriormente feitas: e pelo ele 19 de
julho se declarou, que os va les postaes, creaelos pelo regulamento
de 12 de obl'il de 1855 art. 25, eram isentos de sello.
Pela circular de 22 de outubro se deram instmçães pura exeCUÇão da lei n. 1570 de 20 elo mesmo mez relativo ao aLlgrnento dos
direitos de importação; e pelo de 26 se declarou ás thesourarias
de Fazenda, que não podiom alterar as lotações dos rendimentos
dos empregos para a cobrança do imposto de a %, senão por via
de recurso legalmente interposto.
Por decretos de 27 de fevereiro, ~2 e 23 de março, 5, 17, 2' e 25
de abril, 18 de ngosto, 29 de s~tembro, 9 de outubro, e 24 e 29
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de dezembro, foram abertos os creditos constantes da seguinte
tabella:
ESTRAORDlN AlUOS

MI:-IlSTE RIOS

SUPPLEMENTARES

Imperio •..•....•.....
8:000 000 ..................
Justiça ................ ..................
15:000:S000
7.094:260'701
ê.311:860. 09
Marinha ..•.•.........
34.903:379$383 ..................
Guerl·a ...............
2[2:0 9'[50
AgricuLtura•.......... ..................
15) :000$000
19.190: 105'911
Fazenda .............

42. 155: 6-!0~084

25.720:055 870

TO~AL

8:000~OOO

15: ODO.$Ooo
13.406: 12[$5LO
34.903: 379$383
2L2:0 9'150
19 .340 : 1O~"91i
67.884:695$954

Pelos decretos de 29 de setembro e 9 de outubro foi o governo
autorisado a fazer as operações de credito que julgasse conve·
nientes paraa aLísfação destes creditas. Os transportes de umas
paro outras verbas foram: no ministerio da Justiça de 40:000$,
no de Estrangeiros de 73:576 759, no da Marinha 22:6 O'3i1, no da
GuerI'a 1.105:549$767, no da Agricultura 1,040:667'950, no da Fa·
zenda de 692:907 813.
Pelo decreto de 20 de outubro foi prorogado para o exercicio
de 1869 a 1870 o orçamento votado e sanccionado pelo decreto de
26 de setembro de 1867.
Receita. .
Despeza. .

.
.

.
.

.
.

•
.

.
.

.
.

.
.

.
.

7 L.230: 000'000
68.530: 22i$OIJ[

.
.

Distribuida a despeza pelos ministerios do
lmperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
1I1arinha •
-Guerra. .
Agricultura
Fazenda

4.98-1:9 6 '28
3.275: 069.'6[9
837:206:'283
8.087:206' 26
H.3õ :73rô-i0
1 t. 42:89[· 530
25.142: 129$365

BALANÇO DE 1869 a 1870
Receita ordinaria e extraordinaria..
Despeza. . • . . . . . . •

Deficit.

• • •

.

.

.
•

•
•

.
•

.
.

.
.

.
.

• • • • • • .

.

.

.

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio. • •
Justiça. . •
Estrangeiros. •
Marinha.. •
Guerra. . . .
Agricultura. .•
Fazenda.. •

4.557: 375S420
2.902:174:" 02
772:044$459
16.952:738$238
59.888:152$893
13.776:196'270
42.745:425$152

!JI1.817:3·12$30l

141. 59·1: 107$234
46. 7-16: 764$933
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A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importação.
»
de exportação, .
Despacho maritimo . .
Interior . • . . • • . .
Extraol'dinaria . • .• . .
Depositos , • . . . . , . .
é pois a receita ordinn.ria de .

52.369:595 747
17.843 :4478040
444:820>288
22.255: 776$056
i. 933: 702" 170

358:518'440
92.913:640313 i

Os recursos de que se serviu o thesouro foram :
Emissão de papel moeda.
"
de allOlices de 6

.
%

.

.

.

•

•

•

5.4S0:0Q ')J O
45.562:949,,0)

Quadro demonst.rativo da receita e despeza, e do valor official
da importação e exportação, no quinqu8nnio de 1865 a 1870

ANNO

RllçEI'rA

1865 a 66 ..
1865 a 67 ..
1867 a 68 ..
1858 a 69..

1869 a 70 ..

Média .•..•

DESPEZA

IMPORTAÇÃO

nXPORT.A.ÇÃO

157.017:000"000
153.253:000'000
185.270:000$000

56:28-1$285
120 9:79 103
165 9 4:772:25
15).8'34:798 !i8'
141.594: 107.234
HO.2-!3:901:i)9i

207.723:000~000

200.235:000S000
1 0.69;):00 000

Este movimento commercial foi feito por 32: 383 navios de·
longo curso, com. 13.755:51 tonelagens e 47.644 navios de
cabotagem com 9 _353:88 tonelagens.
A importancia total do quinquiennio foi:
para a receita, de .
e para a despeza, de
dando o cleficit de .
A media annual é :
para a receita.
para a despeza

376.891:018· 911
701.219:505 486
324.328 :486.,,575

75.378:201 782
140.243:901- 017

A porcentagem do augmento neste quinquennio, em relação
ao preceden te, foi:
para a recei ta. de .
para a despeza, de.

15.19
27.51

Differença para a

ia

..

113.933: 429$659
393.970:633$438
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Apezar das circumstancias extraordinarias que' occorrer~m
neste quinquennio, influindo no estado financeiro, as rendas
publicas tiveram sempre progressivo augmento, e comparada a
receita do ultimo quinquennio, que foi de 363.827: 498$350 com
a do quinquennio antecedente, acha-se o augmento total de
103.774:206$485, ou o annual de 21.754:841 297; nem por isso deixaram todos os exercicios de ser encerrados com grandes deficits, que montaram no ultimo quinquennio, em 324.328:4-86.575,
motivados, além do allgmento progressivo ordinario da des.
peza publica do paiz, pelas extraordinarias da sustentação da
guerra.
A receita extraordinaria foi de 13.063:520562.
A imp(lrtancia elos creditos abertos neste quinquennio foi de
67.884:695$J54.
Os recursos, de que se serviu o Tl1esollro para satisfazer os
seus compromissos, foram:
O emprestimo externo que produziu o
O emprestimo interno que produziu .
Emissão de papel-moeda.
Apolices da divida publica

4\:).416:275 000
27.000:000~00

iOl. G8õ: 202,.:000
170.6{O·0:500$000

Comprehendendo-se as üpolices que foram. emittidas para a peco
muta das acções das Estradas de Ferro ele Pedro II (t1.328:600~)J
de Pernambuco (2.466: 4.00;l;) , BaI1ia (186:GOO '), da estl'acln União
Industria (3.161 :000:"').
i~esta

data a divida do Estado era:
DIVIDA EXTERNA AO CAMBIO 20

Empl'eSLímo de
lO
de
lO
de
»
de
»
de
,.
de

52 o
58 •
59.
60 •
63 .
65 .

~

»

»
»
»

»

Capítal real

nominal circulante

954.250
1,425.000
50S.000
i,210.00a
3.300.000
5.000.000

727.00;)
944.700
36L.800
1.014.800
3.264.800
6.741.200

Em réis

8.724: 0003000
1L.456: 400~OOO
4. 34 i:G00.~000
12.177: liOO~OO

39.177:60~,'900

80. 894:-!00'OOJ
156.77i:600:3000

DVIDA INTERNA FUNDADA

Emprestimo nacional .
_ polices de 6 %
»
.ele 5 °jo •
»
de 4 %
•

29.700: 000$000
202. Mi: 400~'000
. 1.951: 000$000
119:6000UO
234. 312 :OOO~OOO

423

DO BRAZIL
Amortisação devida . . . . .
O Estado pagou dejul"Os pela sua divida
Cllndada, no corren t<: ~xercicio. .
sendo juro, ela di vida externa .
)o)
JUI'O, da divida interna .
A divida acti va el'a de. . . .
..
A di vida fluctuan te representada pelos
bilhetes do thesouro era de. . . . . .
Depositos de diversas origens, excepto os
da Caixa Econom ica . . . . . . . .
O deposito da Caixa Economica era de. .
A divida da Republica Oriental pelos empresUmas de 18b1-1853 e 1858 era de.
A ela Republica Argentina p,ra de. . .
Sendo mais obrigada a primeira, pelo emprestimo de 1865-'1867, ú quantia de. . .
E a segunda pelo em prestimo de 1H65-'1 66a
A divida das estradas de feno por adiantamentos feitos de j UI'OS era de . . . . .
A circulação monetarial feita pelo papel
fiduciario era de. . . .
Sendo papel do governo
Popel bancario .
Assim distribuido :
Banco do Brazil e caixas filiaes.
»
do 1nranhão .
'/)
da Bahia. • . •
'/)
de Pernambuco. . . . . . .
A Casa da Moeda cunhou de '1849 a 1869
em ouro. .
Em prata.

2.343:120 000
22.564:937
8.039:556
14.525:380
4.879:961

269
597
672
666

53.863:800~OOO

. 5.827: 210$078
3.540:416 013
7.124: 935· 438
1.983 :074.$487
3.679:501 717
2.988:847 200
6.222:016· 940
193.526:873~000

150.397: 62S·~OOO
43.129: 245 -'000
4'1.03 :020 000
303:425·000
1.781:850 000
7:950· 000
4.3.306:930·000
16.826:38::1 400

A verba annual de pagamentos a pensionistas, reformados e
lIposentados nesta data era:
Pensioni tas. . . . . . .
Reformados da marinha e guerra
Aposentados. . . . . . .

1.160:470 897
1. 259: '183 48
535:431 653
2.955:086 038

Oquinquennio ele 1865 a 1 70 apresenta uma elas phases mais
difficeis e luctuosas elo paiz, e tanto mais extraordinaria, quanto
foi este tomado de surpresa pelos terriveis acontecimentos, que
então se deram.
Na sua marcha regular, progressivamente vencendo sem
IDaior difficuldade os embaraços que causaram a crise monetaria
de setembro de 1864, tl'anquillo, e confiando no seu bem estar
e Das suas boas relações politicas, e commerciaes com todas as
nações) bem longe estava áe pensar que, por occasião das rec1a-
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mações para com a Republica Oriental, pudesse esta circum.
stancia servir de pretexto, para aggredil-o, um inimigo des.
conhecido, astuto e troiçoeiro, que no remanso da paz, e na
segurança da amisade e harmonia, se preparava para tornar-se
o arbitro dos destinos da America do Sul.
Solano Lopes, dictador da Republica do Paraguay, ofagou em
sua imaginação a idéa de um Poder Supremo na America do
Sul, por elle exercido, e com este iqtuito mantendo a maior
reserva, e ajudodo p310 terror com que dirigia essa nação, pre.
parou-a com tal sagacidade, que no momento dado, sem motivo
real, confiado na força do seu _ercito aguerrido e disciplinado
de 80.000 homens subservientes e fanaticos, declarou guerra ao
Brazil, que inteiramente desprevenido, e sem contar com tal
acontecimento, teve mois uma vez occasião de mostrar 8 pujança
dos seus recursos, e o patriotismo de seus filhos.
Jão tenho a intenção de occupar-me com a guerra do Paraguay, e nem a Pl'Oposito vem tl'lltar de seu desenvolvimento,
apenos faço referencia a este focto como um acontecimento notavel,
que interessa á historia da viela economica do paiz.
O Presidente do Paraguay, nas melhores relações com o
Brazil e seus visinhos Orientaes e Argentinos, planejou promover-lhes a guerra para a qual, durante annos, se preparara
accumulando munições e petrechos bellicos, fazendo de cada
cidadão, sem distincção, um soldado aguerrido e apto para entrar
em campanha, fechando as portas do seu territorio com as 200
bocas de fogo do seu invencivel Humoitá; e assim julgou-se
inexpugnavel.
Engano que lhe foi fatal; o Brasil confiado na amisade, não
cuidava da guerra, estava, é verdade, desprevenido, porém a
unica cousa, que lhe faltava era o tempo; com o tempo se preparou e venceu.
O sacrificio foi grande e prolongado. Por espaço de cinco
annos suportou o Brazil, além elas immensas sommas que des·
pendeu ( o que era o menor) a hecatombe de milhares de preciosas vidas perdidas nos inhospitos campos do Paraguay, que
pela sua insalubridade f2ziam mais victimas do que a metralha.
No dia 1 de março de 1870 se concluiu esta campanha com a
morte do dictador Lopes nas margens de Aquidaban, sendo
general em chefe do exercito em operações o Sr. Conde d'Eu, e·
commandante da divisão que o ataco·u o Brigadeiro José Antonio
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Correia da Camara hoje Visconde de Pelotas, marechal do
exercito.
A guerra do Paraguay custoú grandes e incalculaveis sacrif1cios ao Brazil, principiando pela perda de mais de cem mil vidas
roubadas ás familias, á ind ustria P. ao trabalho.
Osacrificio pecuniario, segundo a liquidação do thesouro subio
á somma de 613.183:262 695, assim distribuida pelos seguintes
ministel'ios: justiça 412:328$574, marinha 89.014:249$060, guerra
306.214:424 5~9, fazenda 216.270:948 503.
Nenhum paiz atravessa phase desta natureza sem abalo na
sua vida intima; os sacrificios são gemes e de maxima importancia; as necessidades imperiosas, que se apresentam com a
força de prompta execução exigem recursos extraordinarios, que
se devem procurar nas forças productivas do paiz.
Foi assim que o governo, appellando para o patriotismo da
nação, exigiu dos contribuintes o sacrificio de alguns novos impostos e o augmento de outros.
Ao ser declarada a guerru em 1865, o cambio regulava entre
27 e 25; baixou a 23 e 22 e assim se manteve até o exercicio
de 1867 a 1868, tendo no ultimo semestre umfl baixa rapida e
chegou em fevereiro a 14, c nservando-se entre 17 a H) até o mez
em que terminou a guerra; subindo logo, a 22 e 23 estado em
que se conservou até 1 72, tomando dahi em diante as proporções
de um cambio regular entre 24 e 26.
Os exercicios de 1 65 a 1870 liquidaram-se com o deficit de
385.336:149 que foi preenchido pelos seguintes recursos extraordinarios, para os quaes foi o governo autorisado:
Depositas. • , , .
Emprestimo externo .
Emprestimo nacional,
Emissão de apolices •
Emissão de papel-moeda
Bllhetes do thesouro •

•
.
.
'.
.

8.505:45~000

49.416:275'000
27.0J :000' 00
141. 2 :26 .' 00
i2·!'074:69 '000
53.09 :745~000

Como se vê, á excepção da quan tia de 49.416:275 , que foI o
governo procurar no estrangeiro, todos os recursos para o custeio
da guerra foram obtidos no paiz.
E ainda isto não é tudo; nenhum dos seus serviços foi interrompido ou paralysado, o progresso material do paiz continuou
sempre nas mesmas proporções, os encargos do thesouro na
Europa em relação aos seus compromissos foram todos satisfeitos com a maior pontualidade; as estradas de ferro, telegrapho
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.electrico e todas as mais obras em andamento nüo tiveram inter.
rupção, sendo pagos os contractos e as garnntias de juros estipulados. Concluiu-se a Casa da Moeda, na qual se gastou a
quantia de 1. 732:800 ; as obras d'Alfandega da Corte ti.
veram andamento regular, despendendo-se neste quinquennio
3.767:18"567; a despeza com o encanamento d'agua custou
2.115:915. 75 ; com o serviço da colonisação despendeu-se
.727:158.243; e com u subvenção ás compa~hias de navegação a
vapor 12,416:008.''170.
As rendas publicas tiveram notavel incl'emento, o exercicio
-de 1~64 - 1865 encerrou-se com a receila de 56,935: 928$628, o
de 1869 - 1870 com Q de a4.847:342~301, lendo o augmento de
37.851:413 673 ou (1,14, E' verdade que foram cl'eados alguns
óimpostos e uugmenLados outros, o que sem cluvida concorreu para o augmento da receita; porém o movimento com·
mercial demonstra que, independente dessa circumstancia, não
só o commercio ntio paralysou as slIas transacções, como teve
empre desenvolvimento correspondente, como se vê do seguinte
quadro:

EXERCICIOS

,

I

1 60-1

1

1 61-1862
1 62-1863
1863-186·1
1 '64-1 65
1 6::i-1 66
1866-:!.867
1867-186
1 6'-1 69
1860-1870

VALOR DA
IMPOIl T.WÃO

DIREITOS
PAOOS

VALOR DA
EXPORTAÇ,\O

DIREITOS
1>1\.003

30.027:626SQOO 124.803;639~003
31.365:244.000 120.8 4:664:'000
27.43 :010,'000 122.479: 996 000
3 .796:406.000 129.470:699 000
34.477:G6~'000
141.06 :470$000
33.441:4ÜO~000
157.016:45$000
37.640:093'000 1-6.020:936~000
35.873: 73'000 1 l.55t:OOOSQOO
45,346: 073,'00 202.186; 000$000
52.369:500)000 197.265:321.003

Para completar o historico deste quinquennio resta dizer que
11e11e foram cl'eados cinco Bancos, sendo dous na Corte e tres nas
provincias, seis companhias organizadas para a navegação a
vapor; seis companhias industriaes; sete de seguros maritimos
.e terrestres; duas de colonisação; cinco de carris urbanos;
duas de estradas de ferro, e qual'enta e uma concessões de privilegios para diversas industrias, sendo a maior parte para a exploração mineral.
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Já se vê que JJ estado de guerra em que por cinco annos lutou.
opaiz, si custou-lhe grandes sacrificios, ao menos não interrompeu sensivelmente o seu progresso e adiantamento .
.Recursos extraordinarios de que lAnçou IDão o t.besouro
para fazer Cace ás despezas da guerra do Pal"aguay

J864-1866 Emis!:ão de apolices.
Papel-moecln . . . . .
EmpresLimo externo de 1 65
J866-1867 EmpresLimo interno de 1868
Emprestimo pnrticulnr .
Emissão de npolices
Pl1pel-moedn .
186i-1868 PDpel-moeda .
ApoHces. . . . . .
Empreslimo pnrlicular.
1868-1869 Empreslimo nacional
Papel-moeda
Apolices'
186~-1870 Apolices
.
Papel-moeda. . . .
Emprestimo particular.
1870-1871 Apoliccs . . . . .
Papel-moeda. . . . .
Emprestil110 externo de 1871
Particular .
1871-1872 Apolices.
Nickel .

15.154:000$000
3.016:805'991
35. 219 :085~'961
29.046:9':6sÇ}79
2: 123 500
7.385:976~000

22.677: 07 4' 000
53.910:502 000
22.782:47 '000
6:842 '~2g
27.000:000.000
17.909: 50;)...000
27.287: 9:!5.'OOO
44.030: 549:'000
5 •4 O: OOO:'OOG

...

1 0:382 '870
26.145: 60 "aDa
10.220:430'000
26.521:746'4.80
700:000:"000
20:98'$000
1 .225: 479 "700

Prejuizos nas opel'nções de credito

P~la antecipação do el11prcstíl110 de 1 65. .
DJfl'el'enço do valor real para o nominal do
emprestimo. . . .
D~Lo pelo de 1868 nacional.
Dilo pelo de 1871. . . .
.'
P~la antecipação do mesmo..
."
Dlfl'erença entre o valor real e o nominal das
apolices àa divida publicn . . . . .
Excesso do renda proveniente de novo impo to applicado ás despezos da guerra.

17B:391~'504

17 .4õ4: 440:'400

3.000:000':':000
4.085:333 '333
144:920';;185

26.249:976"'000
93.405: 123 "747

18'/0

?

Visconde de Itoborahy no seu relatorio apresentado ao corpo
legislativo na sessão deste anno, diz que tendo a guerra do Paraguayexigido largos sücriôcios do paiz, estes por algum tempo
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ainda continuarão a actuar sobre eIle retardando a riqueza na.
cional; mas si esta riqueza póde-se avaliar pelas rendas pu.
blicas, era fóra de duvida, que as forças productivas do Imperio
não tinham definhado.
Si a receita de 1868 - 1869 elevou-se a 85:000~000 subiu no
10 semestre do corren te anno a 47: 303 000. Assim no fim de uma
guerra dispendiosissima, que durou cinco annos, o tentava o
Brazilmaior robustez, maior riqueza, maior prosperidade, sendo
de esperar que a despeza publica não excedesse á receita ordinaria nos exercicios de 1870 - 1871 e 1871 - 1872.
Tomando em consideração que os irllpostos novamente,
creados tenham SeU desenvolvimento de 1868-1869 em di3nte, não
achava, que, para avaliaI' a receita de 1870-1871, fosse mais seguro,
tomar a media dos algarismos de 1866 - 1869, e sim o termo
approximado do ultimo exercicio ; e por esta razão na sua proposta de1 70 - 1871 figurava o algarismo de 91.000:00 ; e si a
Republica Argentina amortizasse em 1871 o empl'estimo de 1866
com os seus respectivos juros, attingil'ia a receita a 94.100:000~,
o que daria um saldo a favor da despeza de 10.529:623'303.
Tratando do meio circulante diz que o p:1pel fiduciario em circulação montava a 193.521):874', sendo papel-moeda.150.39/:62S'
e banca rio 43.129: 245,000.
Julgava conveniente que se tomasse alguma providencia para
regularidade do systema monetario, creando-se uma moeda intermediaria entre a do bronze e as notas de i" OLl mesmo entl'e as
primeiras e as de minimo valor de prata, e lembrava a liga de
cobre e nickel na proporção de 75.25, cunhando-se moedas de 200,
100 e 50 réis ; só assim se evitaria o abu. o da pernici03a circulação a.e vales emittidos por companhias, sociedades e até mesmo
por particulares> o que nuo podia, e nem devia con tinuar.
Dá uma noticia succinta das operações dos estabelecimentos
bancarios, caixas economicas e montes de soccorro, os quaes
teem cumprido as disposições das leis e estatutos que os
regem.
Tratando da divida publica menciona o resgate do rema·
nescente do emprestimo externo de 1839, sendo nelle incluidas
1:, 328.494 do emprestim0 de 1860, pertencente á companhia da
estrada de ferro de Pernambuco.
A amortisação e juros dos emprestimos externos foram[pagos
com toda a pontualidade, tendo remettido o thesouro para
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este e outros serviços f, 1. 625. 06, que entre o cambio de 18 a 23
. importaram em 20.122:477...436.
Acotação destes titulas regulou entre 80 a 88 para os de
50/0, e 68 a 80 para os de 4 1/2.
Na divida interna houve o augmento de 43.535:500$; estes titulas foram cotDdos entre os preços de 79 3/4 e 98; o cambio neste
anno fluctuou entre 19518 e 24 1/2.
.
Occupa-se com as di\'ersas repartições de fazenda, acreditando
que mais ou menos funccionam regularmente, acbando alguma
disparidade entre os ordenados de alguns funccionarios, que não
estão em relação com outros de serviços cóngeneres> como
acontece na secretaria.
De conformidade com os decretos de 13 e 20 de outubro de 1869
contractou com uma companhia particular o serviço da capatazia
edocas da Alfandega da Côrte> convencido de que este serviço
não deve ser feito por administração publica.
Teatando dos impostos, acredita que o de industrias e profissões, apesar de divid ido em taxa fixa e proporcionRI, traz difficuldades tão importantes na sua arrecadação, que bem parece
acertada a revogação do art. 11 da lei de 26 setembro de 1867,
sendo de opinião que se isentassem as fabricas, especialmente
de tecidos, elementos de prosperidade da industria do paiz.
Dizqueem 10 de maio principiaram a ter execução os arts. 23
e24 do regulamento de 17 de abril de 18G9, que estabeleceu o uso
das estampilhas de sello adhesivo.
As obras hydraulicas e internas da Alfandega da Côrte foram
entregues á companhia de docas, que já tomou a si o serviço das
capatazias.
Por decreto de 3 de setembro do corl'ente anno foi o governo
autorisado a mandar fabricar moedas de troco de um metal composto de 25 partes nickeL e 75 de c bre; estas moedas são dos
valores de 200, 100 e 50 réis, tendo as primeiras o peso de 15
grammas, as segundas de 10, e a s tercei ras de 7.
As moedas de prata, que se cunhassem de então errl diante
teriam o valor de 2 , 1. e 50 e toque ele 0,917, sendo o peso de
25,5 grammas para as de 2'l', de 12,75 grammas para as de 1 , e
6,37 para as de 500, devendo ser desmonetisadas as moedas de
toquede 0,900 e todas as de 200 réis do mesmo metal.
Para este serviço foi o governo autorisado por 'decrelo de 27 de
setembro a despender a quantia de 450:000$O~0.
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Por decreto de 9 de abril se cleo o regulamento pora a cobrança
do imposto do sello, determinando-se o mpdo de sua arrecadação.
Pelo decreto de 24 de setembro se reduziram as taxas de40c
30 % que, o decreto de 20· ele outubro ele 1869, augmentoll aos
direitos de importação dos mercadorias estrangeiras, a primeira
a 34 % e a segunda a 25.
Por aviso de 19 ele abI'il se determinou que os ce1'ticlões exL!'a.
hidas' de livros ou documentos findos, pagassem de busco 500 réis
por anno, contados do seguinte áquelle em que os p6peis ou
livros estivessem findos.
Pela circular de 2 de maio se providenciou ácerca da subsli.
tuição dos antigos moedas de colJre, e pela de 13 se deram a
instrucções para a escripturação das operações relativas á
emissão, transferencio e pagamento dejuros das apolíces da divida
'p~lblica e do emprcstimo nacional de 1868.
Por [)viso de 11 de julho mandou-se proceder á substituição
das nolas de 2 , 3a estampa.
Pela circular de 23 de julho se declarou, que aos presidentes de
provincias competia impor os multas cm que incorressem os coilectores pelas infracções previstas no Ol't. 47 do regulomenlo do
se110 de 17 de abril de 1, GD, e aos chefes das Alfandegas e recebedarias as de que trata o arl. 48 § 40 do regulamento.
Pela de 11 de novembro se declarou que os generos estrangeiro
já despachad os para consumo, e os naciol1aes transportados de
uns pam outros portos do imperio, não c lavam sujeitos a imposlo
algum: e que nem o imposto de tmnsmissão ele propriedade era
devido no caso de :simples reposição entre coherdeiros.
Por decretos de 1.4 de fevereiro, 17 de março, 20 e 28 de abril,
8 dejulho, 6 de setembro, 15 ele ou.tubro, 30 de novembro, 3, 28e
29 de dezembro [oram abertos os seguintes credilos:

MINISTEftIOS

Imperio. . •
ESlra ngeiros
Marinha. .
Guen'a . .
Agricultura, ,
Fazenda. •

E~TR.~ORDl1i".\1UCS

SUPPLE)(ENT.~RES

20 :000'1)00
253: 6$159.

....

1G.06~:3-2:-82

0.698:99S··150

23.221:15G"9l

.
17.472:306~70G

TOTAL
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por decretos de 9, 24, 28, e 29 de dezembro tiveram transporte
deumas para outras verbas, no minisLerio da marinha 12:228 U9 T
nada justiça 37:767 78, no de esLrangeiros 91:2lO~', no da agricultura 132:776 '291, e no da fa:~enda 802:539 760.
Ol'camento votado pelo parhunento para o exe.'cicio dej87'0 fi J.87'1 e sanccionndo por decreto de ~s de junho
deJ.87'O.

Receita, • • • • •
Daspp-za . . . • •

•
•

•
•

• • • • • •
• • . • • •

• •
• .

•
•

9·UOO: OJO SOOO

83,32J:718S5'J~

Distribuida a despeza pelo minisLerio do
5.010:350"55-1
3. 9U: 040.. ~ 50
79·1: 819:'99
8.90J:48 , J39
13.483:6L2··848
11. 603: )Çl:;;53J
39.558: 396 ~30

lmperio. •
Justiça. •
Estrangeiros
Marinha .
Guerra. .
A·ricultura
Fazenda. •

B. LANÇO DE 1870 A 1871
Receitn ordinaria, e exLraordin<l.ria. • •
De1lleza • • • . • • • • • • .
Difidt. . • . .. • • • . • . •

.

.

•

•
•

•
•

•
•

97.736:559'9-16
. 10 .0-4 :292,'761)2.337: 732~S2o.

Despeza re:llizada pelo ministerio .do
4.708: 50 ~42
3.616: 030" L59
1.. tOJ: 385.-·3J
12.85~ :670:'911
19.210: -32. 3
i .323: 196~' 36

Imperio. •
Jusliça. •
EslrnngeÍl'os
Marinha. •
Guerra . •
Agricllllurn
Fazenda. •

4D.260:7i6~6-11

Areceita tem a seguinte procedencia :
Dir~itlla ele importação.
Direitos de expJl·tação .
Despacho marilimo
J n teriol'. . . .
Depositos. . . •
ExLra'Jl'dinaria. .

52. 99 !:-l7ZSLuil
14.!H5:87-$02'
460: Q 5"'L19
23.379:345;00,
1. 5L:2 1'''5
4.13-1: 615:'740

Na receita exLraordina ria figura a amorUzaçtlo do em presUmo
Argentino de 1866, na importoncia de 1.077:401$147, e a receita.
eventual.
.....
1. 227 :290 403
E', pois, a receita ordinaria de.
93.601:94" 20G.
Os recursos de que dispoz o thesuuro foril111 :
I~missão ele apolices

•

~:preSlilllo exlefllo'de ·3.0)0:000;t:
prelllmo de

UUl

particular

.

•

26.1-5:60 )000.
26.52l:74G'403\1
7)0;0 ~:O "

432

HISTORIA FINANCEIRA

No orçamento volado pelo parlamento para o exercicio de 1870
a 1871 se mandaram pôr em execução as seguintes disposições:
O governo fica autorizado para emittir bilhetes do thesouro até
a somma de 8.000:000 , como antecipáção de receita no exercício
desta lei.
E' applicavel a todus as provincias maritimas que tiverem
hospitaes da Santa Casa de Misericordia a disposição d9 art. 698
do decreto de 19 de setembro de 1860, devendo o imposto estabe.
lecido ser cobrado na razão de metade de sua taxa.
O governo é autorizado a fazer qualquer operação de credito
afim de consolidar toda ou parte da divida·f1uctuante como julgar
conveniente.
Havendo excesso da receita, será appUcado â amortização do
papel-moeda, em circulação.
Ficam em vigor todas as disposições da lei do orçamento antecedente que não verEarem particularmente sobre a fixação da re·
.ceita e despeza, e não tiverem sido expressamente revogadas.

IS?'~

O visconde do Rio Bronco, no seu relataria apresentado
ao corpo legislativo na sessão do corrente anno, discorda do seu
antecessor na maneira de apreciar o meio, que lhe parece mais
seguro para formar a base do orçamento futuro; adopta o termo
media dos tres exercicios êncel'rados, e tendo em consideração o
augmento da renda da estrado de ferro de Pedro II, e a amorLisação do emprestimo Argentino, dá ao orçamento de 1872 a 1 73
em sua proposta a receita de 93.370:0:)0$ e a despeza 86.341:034 542,
realizando-se um saldo de 7.028:965.458.
"Communica que, em virtude d.a autorisação dada pelo parla.
menta na lei de n. 1764 de 28 de j unho de 1870, o governo contralJiu
o emprestimo de Jl, 3.000.000, sendo os seus principaes fundamentos a insufficiencia do emprestimo ha pouco realizado parao
resgate da divida fiucLuante, a necessidade do continuação do
prolongamento da Estrada de ferro de Pedro II, e a falta de sobras
para occorrer ás despezas extraordinarias dos ministerios da ma·
rinha e da guerra. Julga ser de conveniencia deixar o Lhe·
souro de receber e attrahir os capitaes disponiveis dos particulares
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difficultando a formação de empl'ezas de utilidade publica, que só
esperam para nascer o auxilio do credito.
Este emprestimo reallsou-se ao preço de 89 e juros de 5 % ao
anno e amortisação de 1 % tendo os contractadores 2°/ o do capital
real e 1/2 do capital nominal para corretagem, sello e outras despezas.
Tratando da divida do Estado informa que a externa com o
ultimo emprestimo se achava elevada a E 16.180:300, e que tinha
sido sempre pago com toda a pontualidade o juro e E.mortisação;
lendo sido remettidas para este serviço, até fevereiro ultimo,
;6998:000 que ao cambio médio de 23 dava a importancia de
10.660:956 623 não se contando com o producto do ultimo emprestimo.
As cotações destes titulos na praça de Londres regularam de
90 a 91 para os de 5 % , e de 80 a 89 para os de 4 i/2 •
Na divida interna houve um augmento de 46.453:900 , os
seus titulas foram vendidos entre os preços de 95 a 101.
Oemprestimo em ouro de 1868 está reduzido a 29.39l:000~, e o
deposito das Caixas economicas era de 4. 636: 849.ti423 ; a divida fluctuante representada por bilhetes do thesouro era de 38.326:800 ;
oremanescente dos juros das apolices da divida publica não reclamados, e que eram converLidos n'estes titulos, montavam, a
470: 115,:699.
Acotação do cambio neste anno fluctuou entre 22 e 25 7/8.
Tratando do meio circulante diz, que o pClpel fiduciario em circulação era representado pelo papel-moeda e bancaria, este na
importancia de 4 .727:550 , e aquelle na de 158.078:061"000.
Ogoverno, autorisado para mondar fazer a cunhagem da moeda
de nickel e cobre, controctou com o director da Casa da Moeda em
Bruxellas Joseph Allard, representado nesta corte em devida
forma paI' seus procuradores Eduardo Pecher & Camp., o fobrico
de 100.000 kilogrammas desta moedo, que seriam entregues
no prazo de cinco mezes, como tudo constava do contracto
respeclivo.
Sobre os bancos existentes, dá uma noticia succinta de Sllas
operações, notando alguns embaraços no da Bahia e na Caixa
Commercial das Alagoas por titulos em liquidação que, si affectavam ao seu fundo de reserva não atacavam o. capit~l, de modo
que obriglisse a liquidação.
Por decreto de 24 de dezembro de' 1870 fo'ram .ampliadas as
H. F. 28
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attribuiçães dos pl'esidentes das provincias e dos inspectores das
thesourarias de fazenda.
Foi assim sGtisfe:ta uma necessidade reclamada pela conve.
niencia do serviço publico, quebrando-se essa [unidade de ficção
ndmini trnLiva concentrada no thesollro, que capl'ichava na protelação de formalidades, que podiam ser dispensadas, l:oubando
tempo e obrigando a sacriflcios pessoaes e despezas.
Dilatar a esphera de attribuições do~ delegados do governo
geral sem perigo e sem compromettimenLo das regras, qlle garD!ltnm n inspecção do mesmo governo, é LIma necessidade da
ndminjslração.
Acha que üs repürtições de fazenda sülisraziam com reguloridade os seus enc:lrgos, acrec1ilündo qlJe a caixa de amol'tisação
pelos seus trabalhos e obt'igações tinha necessidade ele augmento
de pe-soal me11101' remunerado.
Foi prorogada por decreto de 28 de dezembro ultimo a permisstío, por mais um anno, de ser a navegação costeim de cabota·
gem feilfl por navios estrangeiros, acreditando n:l conveniencia de
ser por mais lempo prolongada esta medido, aflrn de que pode se
o governo tomar unIa deliberação deflnitivu. O numero de embar·cações no.cionaes ernpI'eg~c1as neste serviço era de 3,950 com
559.823 tonel lados, e estrange:ras 593 com 330.22t tonelladas.
Rererindo-se aos impostos, entende que o ultimo creado com a
denominüção de pessoal, pI'ecisanl ser reconsiderado principalmente rluéJl1lo ú taxa do aluguel do predio, elevando-se o minimo
;a 120$; que devia dar-se mais regulül'idnJe no de industrias e
proOssões.
Por decl'eto de 17 de julho se deu DO governo o credito de
~O.OOJ:OJO'· para o pl'olongamento da estrada de ferro de Pedro II
sendo esta quantia deduzida do producto do emprestimo ultimamente contral1ido; e roi tambem o governo autorisado a I'esgataras
esLl'I1das de ferro do Recife ti S. Fl'ancisco, da Bal1ia ao Joazeil'o efi
de S. Paulo, pOI' meio de titulos da divido publica, com tonto que
o seu dispendio nnnual não excedesse aos juros e al11orlisoção
-concedidos a cada uma· das ditas emprezas; finalmente a prolongar por secções as mencionados estrndas, segundo o tl'aço
mais conveniente, podendo despender annuolmente em cada uma
<le11as 3.000:000.000.
Au torisou o Governo aindo a mandar fazer os est uuos de uma
Unha ferrea que ligasse o alto ao baixo S. Francisco, de um sys-
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tema completo de viação, e a mandar levantar. a carta itineraria
do imperio, applicando para este fim no primeiro anno a quantia
de 200:00J"000.
Por aviso de 15 de fevereiro se declarou que o se1.1o proporcional
devido pela transferencia de apoUces da divida publica devia ser
calculado pelo preço da negociação, e não sobre o valor nominal de
taes titulas; e pela circular de 20 se determinou o modo do lan·
çamento do imposto pessoal quando um predio fosse occupado por
differentes moradores, que não vivessem em commum.
Por aviso de 29 de março se declmou que das decisões do
tribunal do thesouro, s6 havia recurso para o Conselho de Estado
nos casos do art. 28 do decreto de 29 de janeiro de 1859.
Pela circular de 19 de maio se.dispoz que as companhias anonymas pagassem o imposto de industrias e profissões calculado
segundo a importancia dos dividendos d istribu idos aos accionistas,
e, si não distribuissem dividendos pagassam 11/2 e os seus
directores ou get'enles as taxas fixas da ::la classe e a proporcionol da 2. a
Por decretos de 4 de fevereiro, '18 e 31 de mQl'ço, 1 e 15 de abril,
3D de novembro e 18 de dezémbro, foram abertos os creditos
seguintes:

)llNISTERIOS

Imperio .
Justiça . .
Ellrangeiros
Marinha, .
Guerra . .
Agricultul·a.
Fazenda. .

EXTRAORDINARIOS

SUl'l'LE)!EXTARES

30:00 ~ O
..
..................
200:000~000
............... ~~~
121 : ·15~$61l
8.8í1 :29L 'OU;} ..........•.....
2.970:428'~4U
4LO:0 O~OOO

..................
12.261 :719$840

519:22~S097

6 :818 924
2.083:400$000

TOTAL

. 30 : OOO.~OO
200:000$000
121:450$6H
8.851: 291 '000
3.489:650$937
478: 18·5924
2. 083: 40ÓSOOO

2. !J92:891"632 15.254:611$472

Por decretos de 18 de março, 1 de abril e 18 de dezembro tiveram
transporte de umas para outras verbas no ministerio da jl,lstiça
7'000"
. ,no do 'lmperio 24:037$894, no do estrangeiros 26:059$335,
no da marinha 51:110.237) no da agricultura 743:423$175, e no da
fazenda 700: 000$000.
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OrçaQ'lento votado pelo parlamento para o exercicio de 18')'1
a J87'~ sancclonado por dec.-eto de ~7' de setembrod
1.87'0

Receita.
Despeza.

e

•
•

95.800:000$000
85.741 :262$158

Distribuida a despeza pelos ministerios do
5.3'30:7'9.386~

Imperio. •
Justiça . .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Agricultura.
Fazenda. .

4.026:162:"530
808:31 999
9.778: 33$261
12.88-1:403'774
12.971 :7178030
39. 9-U :035 696

BALANÇO DE 1871 a 18:2
Receita ordinaria, extraordinaria e especial. . . .
Despeza. , . . . . . . . . • . . . . .
Saldo • . . . . . . . . . . . . . . .

105 .135 :920$234
101. 580:nl$411
3.555:145$823

Despeza realizada pelos ministerios do
5.026:201 027
3.780:5ô9$Ji1
835 : 991~95
15.179:869' 44
15.531:219;:,463
21.824:214 .243
39.402:709$328

Imperio. .
Justiça. -.
Es trangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Agricultura.
Fazenda. .

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importação.
»
de exportação.
Despacho marítimo . .
Interior. . . . . .
Depositos . . . . •
Estl'aordinaria. . . .
Especial (emancipação).

58. 599: 584$451
17.229:353'360
500:46 '237
22. 55!: 724$893
2.799: 139~333
2.4 2:412356J
1 .050: 185$!OO

Na receita extraordinaria figuram osjuros e amortisaçãodoem·
presUmo Argentino de 1851 a 1857 na importancia de 1.635:259$359
e receitg, eventual na de 497:964:'''529.
Era pois a receita ordinaria de~ .
• 99.934:308$367
Comprehendendo a receita especial.
Os recursos de que dispoz o tl1esouro foram:
emissão de apolices.
E saldo do exercicio de 1870 a 1871 •
Emissão _da moeda de nickel.

26:388$000
9.754:203$404
564~607$700

Neste anno promulgou o parlamento a lei n. 2040 de 28 de
setembro, pela qual foram declarados de condição livre os filhos

DO BRAZIL

43'1

da mulher escrava que nascessem dessa data em diante; libertos
escravos da nação e outros, e providencias sobre a creação e
tratamento dos ingenuos, e libertação anilLlal dos escravos.
Ficou dado o primeiro passo para a extincção da escravidão no
Brasil: já era tempo de cuidar-se seriamente desta questão, que
era incompativel com o estado social de um povo livre e civilisado.
No orçamento votado para o exercicio de 1871 a 1872 se manda~
ram pôr em execução as seguintes disposições.
Ogoverno fica autorisado para emittir bilhetes do thesouro até
a somma de 8.000:000$ contos, como antecipação da receita no
exercicio desta lei.
Continua a ser autorisado a converter em divida consolidada
interna ou externa, parte ou toda a divida fluctuante.
O saldo resultante da receita sobre a despeza fixada será
applicado ao resgate do papel-moeda.
Continua desde já em vigor a disposição do art. 13 n. 2 da
lein. 1245 de 20 dejulho de 1865.
Ficam em vigor as disposições da lei do orçamento antecedente, que não versarem particularmente sobre a fixação da
receita e despeza, e não tiverem sido expressamente revogadas.
Por decreto de 23 de setembro de 1871 se determinou que a lei
n. 1836 de 27 de setembro de 1870' continuasse em vigor no 10 semestre do exercicio de 1872 a 1 73 com as seguintes alterações,
si antes não fosse promulgado o respectJvo orçamento.
O governo é autorisado a despendel' desde já as sommas necessarias para a execução das seguintes leis:
de 9dejulho garantindo ojuro de 5 % ao capital addicional a
estrada de ferro de Pernam:)Uco ;
de 2 de agosto subvencionando a navegação do Rio Araguaya;
de 9 de setembro que consignou o credito de mil contos para o
abastecimento d'agua;
de 9 de setembro concernente á repartição de estatistica;
de 27 de setembro autorisando o fabrico da moeda de nickel.
de 17 de outubro fixando 35:000· para a demarcação do pa~
trimonio em terras das princezas D. Leopoldina; e D. Izabel.
Continuou em vigor a autorisação para a conversão da divida
fluctuante.
As porcentagens de 34 e 25 % sobre direitos de importação,
seriam reduzidas para o anno civil de 1872 a ia a 28 % e a

2a a 21.
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EMPRESTIMO DE

3.000:0JO DE LIBRAS STERLINAs

Usando da faculdade conferida ao governo pela lei n. 1764 de
28 de junho de 1870, hei por bem autorisar a José CaI'los de
Almeida Areas, do meu con!3clho, enviado extraordinario e mi.
nistro plenipotenciario do Brasil em Londres, para conlrahir um
emprestimo de E 3.000:000 na forma das instrucções que este
~companham, assignadas por Francisco de Salles Torres Homem
conselheil'o de estado, senador elo imperio, ministro e secrelari~
de estadQ dos negocios da fazenda, e presidente do tribunal do
thesouro nacional, que assim o lenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de novembro de 1870.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
F7'ancísco de Salles TOfres Homem.
INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE o DECRETO DESTA DATA, AUCTORISANDO o MINISTRO ERA ILEIRO EM LONDRES PARA CONTRACTAR
UM EMpRESTIMO DE E 3.000:000.

1. ° O empresÜmo liquido real será de E 3.000:000 pelo praso de
30 a 37 annos, vencendo ojuro de 5 % ao anno, pago semestral·
mente na pt'aço de Londres.
2. Gl Não deverá ser contraclado a pt'eço menor de E 87. Dahi
para cimo se poderá, a bem da negociação, deixar uma differença
nunca maior de E 2 entre o preço que na occasião da operação
tiverem os fundos brasileiros de 5 % de 1865, e o tIo no\'o empresUmo que se truta de fazer. Assim, e tando as cotações a 00,
poderá o emprestimo ser feito G 88; estando a 91, o preço dev~rá
ser de 89 ele., empregando-se todavia o possiveis deUgenClas
para oblel-o com mais vantajosas condições pela reducç&o da
differença indicada.
.
. •
3.° A amortisação será de 1 % da importoncio da en1ISSaO,
e começará dous annos depois, contados da data. do mesma.
De então em diante terá Ioga r todos os semestres, .Juntando-se
sempre áquella quota o juro das opolicesjá amortisaclas:
4. ° O sorteio das apolices que deverem er amortlsada. s6
terá logar qU~ll1do estes titulos tiverem sllbitlo ao par, O~l a~tma
delIe; emquanto porém se conservarem abaixo deste llmtle, o
negociador do emprestimo effectuará a amortisação resgatando
as apolices pelo preço corrente da praça.
.
<
5. ° O negociador deve obrigar-se, como condição esse~Clal
para o contracto: 1° a tomar por [01iaU um terço do empresttm3'
çm o que for preciso para que el1e seja annunciado e tenha cotaçao
no Stock Exchange ; 20 a promover a sua sul scripção; 3° a encarregar-se da amorlisação e pagamento dos dividendos.;
6. ° A commisstio será de 2 1/2 do valor real do capttal,.co ncedida ao contractador pelo trabalho de levar a effeito a negociação
do emprestimo, de agenciar a subscripção do mesmo, comprehendendo-se na referida commissão o sello das apolices, correlagem e todas e quaesquer outras despezas proprias de taes opera-
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cões sem que, sob pretexto algum, possa elIe exigir em qualquer
tempo do Governo Imperial mais do que o dita commissão.
Pelas despezas e trabalho da amortísação se lhe concederá
J/2 % da omma Dmortisadll, e 1 % da importoDcia do pagamenlo dos di videndos ;
7. 0 Opagamento do referida somma de ~ 3.000.000 será feito
pelos subscl'iptores do empreslimo em pl'estoções, que deverão
ficar concluidas dentro do prazo de seis fnezes impreterivelmente.
S.o Fico entendido que todos estas clausulas e condições só·
podem ser alterados ou modificadas no intere se do thesouro
nacional, 8ugmentando-se-lhe os vantagens da operoção. -

Francisco ele Salte Torres Homem.

MEMORA:-IDUM DO CONTRACTO PARA o DIPRESTIMO DE r. 3.000.000,
DE JUROS DE 5 % , LEVANTADO PARA o I~IPERIO DO BRAZ1LLar DRES, 23 DE FEVEREIRO DE 1871.

Memorandul11 de um accordo a que se chegou, no vigesimo
lerceiro dia de fevereiro de 1871, entre O GO"erno Brazileiro, representoc1o por S. Ex. o conselheil'o JoséCaI'los de Almeida Arêas,
ministro plc-mipoteociario nesta côrte, devidamente outorisado
por decreto de Sua 18gestade o Imperodol' do BI'ozil, datodo de
16 de novembro de 187U, e de conformidade com a Lei n. 1764 de
28c1ejuoho passado, a effectuar o empl'e timo odeant':1 declarado,
por llma parte, e o Bartío Leonel l'\8tlUlI1 de Rothschilcl, ir Antony Rothschild Baronet e o Borüo IvL.lyer i\Iuschc de Rothschild
sob a fiemo. social de !\Irs. N. M. de Roth child & Sons, por outra
parle, concel'llente n negociação de um emprestimo de tl'es
milhões de libras e terlinas para o s2rviço do Imperio, deconformidade com o arL. 19 da dita lei:
1. 0 Os abaixo assignados !VIrs. N. M. ele Rotllschild & Sons
concordam em encarregar-se ela negociaçüo do dito empl'estimo,
qne sel'á lançado em 1 onds de 1 000, 5:: 500 c .I:: 100 cada um até
?importnncia de 5:: 3.459.600 com coupon emestrae, rendendo
Juros de 5 % ao anno, pngaveis em Londl'es no 10 de fevereiro
ena 10 de ngosto de cada bnno, pagando-se o primeiro CClupon no
10 de ago to proximo, e remindo- e os ditos bonds na fÓl'ma da
cl.ausula 3a , e vendendo-se ao preço ele 89 libros por cem de capIlaI, o qual se eleva a 5::3.4 9.63'1., como -encha explicado no fim;
2. 0 O pagamento das ditas ~ 3.459.634-8-7 será. feito pelos
subscriptores do empre timo da seguinte maneira:
5 por cen to na inscr i pção
i5»
»
»distribuição
20»
»
em i8 de maio proximo
25»
"
»17 de julho pr ximo
24»
»
n 21 de Agosto proximo,
ou 89 por ceuto como acima se estip:l1oll.

Os subscriptores poderão pagar essas prestações pOI' antecipaÇão,concedendo-se-lhes nesse coso um desconto de5 % ao anno.
Para o divir'lendo vencido a 1 de agosto proximo futuro, um
COUpon será annexado á cautela dada para o emprestimo, e será
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pago no escriptorio de Mrs. N. M. de Rothschild & Sons onde
todos os sub equentes serão igualmente pagos;
,
3. 0 Um fundo de amortisação'annuaI de 1 0/0 da importancia
total do emprestimo, isto é, ~ 34.596-6-10 começará no 1° de
fevereiro de 1873 e será, juntamente com os juros dos bonds re.
midos deste empresLimo, appUcado semestralmente á compra de
outro::; bonds no mercado, si estes e tiverem abaixo do par e si
astiverem ao par, ou acima do par, por meio do sorteio da 'ma.
neira usual, tres mezes antes do prazo da remissão;
4. o Serão encarregados exclusivamente Mrs. N. M. de RoLh.
schild & Sons de ~a~er taes operações para o fundo de amaI ti ação,
e em pagar os di vldendos dos bonds, sendo-lhes concedida por
este ultimo serviço pelo Governo Imperial a commi são usualde
1 % da importancia dos dividendos assim pagos, entretanto que
os encargl)s pelo fundo de amortisação e tarão no mesmo pê dos
precedentes emprestimos, isto é, i/8 % de corretagem por copital
comprado na conta dodito fundo, e 92 % da importancia remida,
tanto por compra, como por sorteio;
5. o Pelo tr'abalho com a negociação deste emprestimo será
paga a Mrs. M. N. de Rothschild & San uma commis. ão de
2 o/o sobre o total real do cFlpital do emprestimo e i/2 %do CApital
nominal para corretagem, sello dos bonds e outras despezas com
a promoçã da subscripç:"o do empre timo;
6. o Fica ajll tado que o Governo Imperial promptificará os
bonds requisitados o mais depressa passiveI, e que logo que
forem assi~'lados por S. Ex. o Con elheiro Almeida Arêas, serão
devolvidos a Mrs. de RoLhschild & Sons para os entregar contra
as cautelas do empre timo;
7. o O Governo 1m peria I por este se abri O'a a prover a cada
dividendo do dito emprestimo quinze dias antes do seu veoci·
menta; igualmente a supprir em tempo opportuno fundos para
a remissão deste emprestimo, como acima se esLipulou;
8. 0 Os productos do emprestimo serão levados por fr~. . M.
de Rothschild & Sons ao credito do dito Governo em conta separada,
e sobre estes serão contados juros por Mrs. N. M. de Rothscllild
& Sons a uma taxa menor de t% do que a ttlxa do Banco; porém
que em Cf.lSO algum excederá a 4 % ao anno.
Ta e s juros começa rão a con La r-se quinze dias depois do rece·
bimento do dinheiro, e cessarão quinze dias antes de feitos os
pagamentos.
Em testemunho e confirmação deste puzemos as nossas
assignaturas.
Londres, 23 de fevereiro de 1871. - José Carlos de Almeida
Arêas. - N. M. de Rothschild

~

Sons.

NOTA A QUE SE REFERE A CLAUSULA

111

REAL
Totli,J do empreslimo 2 % ,
..
Para despeza, como se estabeleceu.•.......•....•

3.000.000 a 89
3."370.786
76'853 a ~
88.848-8-7
1
•

86

/._---

3.459.634-8-7
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o Visconde do Rio Branco, no seu relataria apresentado ao
corpo legislativo na sessão do corrente anno, reconhece que a base
tomada nos tres ultimosexercicios liquidados para a organisação
do orçam.ento futuro só é aceitavel quando a renda conserva-se,
senão estacionaria, ao menos quando os recursos elo Estado não
tem um desenvolvimento consideravel; achando-se porém o paiz
neste ultimo caso, a mais segura base é arrecadação do ultimo
exercieio, ou mesmo do corrente.
Nesta conformidade, orça a receita para o
exercicio de 1873 a 1874 em .
ea despeza em .
oque dá um saldo de .

97.000:000'000
90.662:741"617
6.337:259"383

Tratando do meio circulante, chama a attenção do corpo legislativo para o estado anormal da circulação monetaria, acreditando'
que a massa consideravel do papel inconvertivel, influindo sobre
ovalor do instrumento principal da circulação, manifesta-se nas
variações do cambio entre a nossa praça e a de Londres.
Causa artificiaes, na maior parte creadas por e peculações,
concorrem muilas vezes para a depl'eciaÇào do cambio, porém não
se póde de'conhecer que essa tendencia permanente para a baixa
tem por principal motivo a superabundancia do meio circulante
servido pelo papel moeda.
A influencia que tão con ideravel maSSQ de papel inconvertivel
produz sobre o valor do instrumento principal da circulação,
manifesta-se nas varinçães do cambio nominal como se vê do
seguinle quadro.
EIDi88ão circulante

ANNOS

1866•.

1867..
1868•.
1869.•
1870..
1871. .

NOTAS
DO ESTADO

NOTAS
DOS BANCOS

BlLIIETES
DO TIIESOURO

TOTAL

CAMDIO

1====1====1:===1==== - 156.823:030'000
182.095:237 000
249.847:20 000
2:; .396:01~OllO
235.229:814$000
207.795:532'000

22a26
19 a 24
14 a 20
18 a 20
19 a 24
21a25
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A moeda de ouro desappareceu da circulação, e bem assim a
auxiliar de prata; trata-se da emissão da moeda de ni(;kel ao
menos como recurso ao troco Iniudo, e da de notas de 500 réis
em somma limitada, fazendo-se com ella a retirada de igual
quantia em notas grandes.
Occupando-se da divida do Estado, diz que a externa foi reduzida pelo competente amortização, sendo os juros pagos na devida
fôrma; o govel'l1o nilo teve necessidade de remettel' cambiaes para
o pagamento çlesse serviço por ter em Londres capital sufficiente
-do emprestimo que contrahiu.
Ainda pOI' conta delle sacou o .thesouro sobl e os agentes de
Londres E 1.032.262 - '12 - 11, realizondo um saldo a seu favor,
pela differença de cambias, de 740:450$, e mandou vir ,g 400.000.
A cotação dos respectivos titulos foi: para os de 5 0;0 90 a 97,
para os do emprestimo de '1 71 941/2 a 95 e pOl'a os de 41/2 entre
82 a 90.
Na divida interna houveo augmento de 3,864:800$, cujos titulas venderam-se entre os preços de 98 a 103.
O emprestimo de 1868 em amo teve a amortizRção de 345:530";
os bilhetes do Thesouro importnram na quantia de 11.Q08:700.'OOO·
O cambio regulou entre 24 e 26 J/4.
Dando uma noticia sobre as reportições de Fazenda, insiste na
necessidade de melhorar-se a sorte dos seus em pregados, cujos
vencimentos eram exiguos.
Quanto ao contrabando que se praticllva no Rio Gronde do
Sul, não acredita'ra que fosse suf.ficiente a tarifa especial para
impedil-o.
Tratando dos impostos insiste na necessidade de uma revisão
na tabella do de ind ustl'ias e profissões, cuja arrecadação se torna·
va embaraçada; e bem flssim do de tl'ansmis Jo de propriedade~,
que a pratica tinha mostrado neces itar de alleraç,õe .
Referindo-se ás censuras que ultimamente se Linham levontado
contra a lei de 22 de Dgosto de 1860, não sendo precisos os ponto~
dessas censuras, e nem Dchando que as disposições desta leI
tolhiam a iniciativa c a acçü particular, ucreditava que deviam
ellas ser mantidas para não se reproduziremos erros e abusos
que a febre industrial por um lado, e a má administração, por
outro tinham originado.
Occupando-se dos estabelecimentos bancarias refere-se á proposta feita pelo banco do Brazi I acerca da lei n. 1340 de 12 de
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setembro de 1866, que creou a carteira h ypothecaria com o capital
de 35.000:000$ para emprestimos á lavoura estabalecendo o juro·
de 9 % e amortisação de 8 % com o prazo maximo de seis annos
Reconhecendo o banco as difficuldades da lavoura propunha a reducção do juro a 6 % com igual amortisação e prazo de 12 annos.
Dando uma breve noticia dos mais estabelecimentos bancDrios,
diz que funccionavam com regularidade.
Voltando ao abuso das assembléas provinciaes que, para augmenlar as rendas das proyincias, tributavam objectos que eram
vedados pelos arts. 10 e 11 do acto addicional, insiste na nece3_
sidade de por termo u essa perigosa e prejudicial usurpação das
altribuições do Poder competente.
Em addiLivo a este relatorio aprE entado na segunda sessão
legislativa o Visconde do Rio Branco, com dados estutisticos
recebidos sobre a receita, mostra o acerto do calculo que serviu
de base ao orçamento, realisando-se todas as suas previsões,
não se dando porém o saldo previsto, pelas despezas extraordinarias que o absorveram.
Nesse relatorio dá conta das amortisações da divida externa
alésetembro, e bem assim do augmento da interna em 19:500:)
pelas vendas de apolices feitos nas provincias.
Fazmensão da remessa de E 1.415000 ou 3.523:129'029 para o
serviço dos emprestimos e despezas ordenadas por diver os ministerios.
Communica que a Republica Argentina satisfez u ultima prestaç~o do emprestimo de 1866, na importancia de 1.122:500.', reslaneJo apenas a liquidação dos juros vencidos.
A divida da Republica Orien tal não teye reducção alguma; pelo
contrario augmentou consideravelmente pela accul11uloção dos
juros que não tinham sido pagos.
A Republica do Paraguay, que apenas ficou devendo ao Bra3i1
22õ:513 680 da estrada de ferro, nada tinha pago.
Tratando das diversas repartições insiste na necessidade de
augmento do pessoal da Caixa de Amortisação, e seus vencimentos, o que julga dever ser extensivo a outras repartições_
Quei~as e reclamações semelhantes se encontram em quosi todos
osrelalorios, que aliás dizem, que as reparticões bem cumprem
oseu dever.
Tendo sido por decreto de 22 de maio dissolvida a Camara dos
deputados, mandou-se continuar, por decreto de i8 de setembro
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de 1872, no anno de 1873, a cobrança das taxas fixadas no
art. 10 § 30 da resolução legislativa de 23 de setembro de 1871,
Pela circular de 21 de maio se declarou que o imposto de 1/10
de que trata o § 11 da tabella annexa ao regulamento n. 4355 de
1869, só fosse exigivel quando os titulas de transmissão de propriedade houvessem de SJr transcriptos no registro geral.
Por decretos de 27 de março, 22 de abril, 20 de julho, 1 de
agosto, 21 de setembro, 2 de outubro e 20 de novembro foram
abertos os creditas seguintes:

MINISl'ERIOS

Es trangeiros
Marinha..
Guerra.
Ag.ricultura

.

.

EXTRAORDlNARIOS

8.025:030' 14

SUPPLEMENl'ARES

55:624'125
1,714:961 946

5-:62-1'125
9.739 :992S760
3.73;:' :415 949
4.252: 850$000

1.770:586071

17.783:882$334

3.735:41~~r49

4.252:850,000
16.013:296'763

TOTAL

Por decretos de 26 de junho, 30 de outubro, 9,20 e 27 de
novembro e 11 de dezembro foram transportados de umas para
outras verbas: no ministerio do imperio 173:181 565, no da justiça 111: 549: 222, no de estrangeiros 32: 953 902, no da marinha
1.382: 298 193, no da guerra 672: 642 378, no da agricultura
669: 836 '016, e no da fazenda 4.066: 95 419.
Sendo extensivas ao 20 semestre do exercicio de 1872 - 1873 as
disposições da resolução n. 2035 de 23 de setembro de 1871, foi este
o orçamento que vigorou..
OrçaIllento prorogado por decretos de ~3 de seterobt'o de
1871. e 1.1 de janeiro de 1.873
95. SOO:000$000
85.741:262$158

Receita
Despeza.

Distribllida a despeza pelos ministerios do
Imperio. •
Justiça . •
Estrangeiros
Marinha. •
Guerra. •
Agricultura.
Fazenda.

5.330:789' 68
4.026:162$530
808:319$999
9.778:833$261
12.884:403"774
12.971 :717$030
39.941:035$696
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BALANÇO DE 1872 - 1873
112.131:103$708
121.874:462'822
9.743:35 9S11.4

Receita ordinaria, extraordinaria e especial
Despeza • • . • . . . • • . • .
Defioit. • • • • • • • • . . • •

Despeza realizada pelos ministerios do
7.2U:8583532
3.99t:661 9t7
1.0~7:683 77
17.895:444."021
2-1.147:585 !9
25.352:071:' 56

Imperio. •
JllStiça. •
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Agricultura.
Fazenda. •

42.222:157~290

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação.
"
de exportação.
Despacho maritimo. .
Interior. • • . . •
Extl'aordinaria • . .
Especial (emancipação).
Depositos • • • . •

60.281:044$763
19.337:651$511
56':770$Z77
25.401 : 322.~953
3.59l :273~769
i 533:146.'401
1.·H7: 894$034

Na receite. extraordinaria figura o juro e amortisação do emprestimo Argentino de 1 51 e 1857 na im portancia de 2.946:828 037
ereceita eventual na de 505:830 156.
Era pois Q receita ordinaria de.
comprehendendo a receita especial.
Os recursos de que dispoz o Thesouro
foram:
Emissão de apolices
Emissão da moeda de nickel
Saldo do exercicio de 1871 a 1872

107.121:935 905

2.443:000 000
434:048$000
13.748:996 893

No orçamento votado pelo parlamento para o exercicio de 1873
a 1874 se autorisou o ministro do imperio a reformar a secretaria
do imperio, dando a esta repartição a organisação que julgasse
mais conveniente, podendo alterar o numero dos empregados e
seus respectivos vencimentos; ao da fazenda para alterar a
categoria e pessoal das Alfandegas e Mesas de rendas; reformar os regulamentos da Casa da Moeda e Typographia Nacional, melhorando os vencimentos; e despender 200:000 com
a cunhagem da moeda de nickel e até 2:000$ com o fabrico
no paiz de moedas de bronze de 10, 20 e 40 rs.; ao ministro da
agricultura para reformar a respectiva secretaria e repartições
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annexos; além disto mandou pôr em execução as seguintes
disposições:
Fazem parte da rendo especial destinado. 0.0 fundo de emano
'Cipação :
Taxo de escravos e transmissão de propriedade dos mesmos',
beneficio de seis loterias isentos de impostos.
O governo fica autoric:;ado o. emittir até a somma de 8.000:000$
-em bilhetes do Thesouro como antecipação da receiLa, e a con.
verter a divida fluctuante, segundo o art. 12 da Lei de 27 de
setembro de 1870.
Fica o governo autorisado a reformar o. tarifa das alfandegas,
-segundo as bases prescriptas no Lei; a prorogar por mais cinco
onnos a isenção dos direitos de c nsumo e de exportação de mero
-cadorias que se despacharem no. Alfandega de Corumbá em
Matto Grosso; D reduzir a 2JO I'S. por tonelada o imposto de ano
-coragem que se extende o. todos os navi03 estrangeiros) com
carga Oll sem ella; excepto os navios de guert'o, os nrribndos,
-os que transportam colonos, os que derem entrada por franquia,
os que dentro de um anno tiverem 'satisfeito a ancoragem de
20J rs. por seis mezes; a permittir, 8e111 limitação de tempo
a navegação de cabotagem feita por navios estrangeiros, dando·se
.á cabotagem nacional completa isenção do im posto; um premio
não excedente de 50- por tonelada aos navios que se construirem
110 imperio, cuja arqueação seja superior fi 100 toneladas; simplificaç.5.o das formalidades nos tribunaes do commercio, alfandegas e capitanias dos portos quanto á matI'icnla, registro e despacho das embarcações; allivio das multas e emolumentos que
forem prejndiciaes ao desenvolvimento da navegação; isenção do
serviço activo da guarda nacional em tem po de paz, aos officiaes
-o operarias em effectivo serviço nos estaleiros; isenção do imposto
de transmissão de propl'iedude na primeira venda de embarcação
nacional; isenção do imposto de industrias e profissões aos estaleiros nacionaes; permissão aos brazileiros domiciliados em paizes
estrangeiros para possuirem embarcações brazileiras, ficando sem
effeito a ultima parte do art. 4)7 do Cad. Commercial; permissão
para serem admittidos estrangeiros nas tripolaçõos, inclusive o
com mandante, mestre ou piloto; isenção do recrutamento quer
para armada ou exercito, salvo, quanto úquella, o caso de guerra;
Para derogar os arts. 328 e 475 do regulamento de 19 de setembro de 1830, na parte em que obriga a direitos de exportação as
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madeiras e outros genel'Os que forem empregados no concerto e
reparo de navios estrangeiros surtos nos portos do imperio; a
diminuir os impostos e despezas dos salvados das embarcações
naufragadas nas costas do Brazil, reduzindo-os a metade;
Para incluir no i m posto do sello os emolumentos que se
cobram cm virtude do regulamento de 24 de abril. de 1869, comtanto que as novas taxas nüo fiquem maiol'es do que as da tabella
actual; alterar os I'egulamentos dos terrenos diamantinos, melhoranjo a sua art'ecJdação, e.reduzindo as taxas estabelecidas no
§20 do art. 23 da Lei de 26 de setembro de 1867 ;
Para alLerur as tabellas das taxas fixos e proporcionaes do regulamento pl'Omulgaclo paI' decreto de ~3 de mal'ço de i869, corrigindo as clesigu::l1c1ades que a experiencia tenha indicado, assim
como o art. 32 afim de limital'-se a obrigação do pagamento do
imposto;
Pora reformUl' o regulamento do imposto pessoal e transmissão de propriedade, segundo ns regras que prescreve, e
bem ossim o plano das loterias destinadas ao fundo de emancipação;
PaI'a substituir as n tas de 50Q rs. por outras de maior
valoI', e applicar ao resgate cio papel-moeda as sobras do orçamento e os depositas da Caixa Economica.
Asdespezns autorisJdas na lei do o: ,amento, fosse ou não definido o respectivo cl'cdito, podiam ser Ingas no exercicio da Lei
pelos meios nclla votados, e do mesmo modo as decretadas em
leis especiaes desde que ti vessem verbas proprias.
A despeza autorisado, e não realizada no respectivo exercicio,
ebem assim a votado. em I~i especial, não poderia ser paga
sem nova autorização eluda nu lei do orçamento; exceptuando-se
as que estivessem sujeitns 11 contl'actos, etc.
A autorisação para a creaçúo ou reforma de qualquer reparlição teria vigor por dous annos.
A presente lei vigoral'ia no exerciCio ele 1874 a 1875, exceptuadas as disposições privativas do corrente exel'cicio, e bem assim
no de 1872 a '1873 na parte em que 1I1e fosse applicavel.
Fic8l'em em vigor a disposições da lei do orçamento antecedente, que I1tiO \'er~assem particulal'l11entc sobre a fixação
da receita e elespezn, c não tivessem sido expressa:nenLe -revogadas.
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1873

o visconde do Rio Branco no seu relatorio apresentado ao
corpo legislativo, confirma as SUES anteriores observações rela.
tivas á base para a organisação do orçamen to; e aLtendendo ao
crescente desenvolvimento do paiz, calcula a receita para o orçamento de 1874 - 1875 em 103.000:00,)$ apesar das reducções das
tarifas e da supressão do imposto de ancoragem, e bem assim
da suppressão das prestações pelo emprestimo Argentino ultima.
mente realizado. Calcula a despeza em 101.484:792 697 com o
accrescimo de 10.822:052/'080 pelo desenvolvimento de varias ser·
viços, e o augmento dos ordenados a differentes classes de
funccionarios publicos. Resultava o saldo de 1.515:208.000.
Occupando-se com o meio circulan~e, insiste nas suas consi·
derações ácerca do resgate de parte do papel inconverLivel do
Estado gradual e lentamente, afim ele elevar-se o valor do nosso
meio circulante ao padrão legal.
O papel circulante importava em..
185.010:782$000
Sendo papel-moeda.
149.578:732$000
Bancêlrio "
33.432:050000
Tinha-se emitLido em moeda de nickel
749: 192:;.700
Existindo ainda na Casa da Moeda.
282:622 103
Com esta providencia desappareceram da Cil'culação os vales e
bilhetes de passagens e outros emiLtidos por companhias e até
por particulares, que faziam o effeito da moeda de troco: foi
porém, necessario continuar com a cunhagem da moeda de nickel
para satisfazer as necessidades da ciI'culação nas pI'ovincias.
,Produsindo a cunhagem contractada de 100.000 kilogram mas
de nickel 1.13i:720i;l600, e sendo a sua despeza de 265:763'l'SOO,
deixou para o thesouro um lucro de 865:976'800.
Tratando da divida do Estado menciona que na divida externa
não houve alteração senão na parte correspondente á amortização,
que foi satisfeita, .bem como ao respectivo juro; para o que remetteu o thesouro em cambiaes a quantia de J!, 1.015.500, que
entre o cambio de 25 e 26 112 produziu 9.347:731$735; a cot~ção
destes titulos regulou para os de 5 % 95 a 97, e os de 4 1/2 entre
85 e 90.
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Na divida interna apenas se deu a differença para mais de
4:300.' da venda de apolices nas provincias; no emprestimo em
ouro de 1868 não se deu amortização alguma; os bilhetes do
thesouro importavam em 12.806:200' em consequencia de haverse novamente recebido J. 808: 200$ continuando o juro a 4 e 4 1/2
ao anno.
A cotação das apoUces regulou entre 103 e 108, e o cambio
fiuctuou entre 25 1/4 e 27.
TI'atando das repartições de fazenda dá conta do resultado da
autorização que teve para augmentar os vencimentos dos seus
empregados, e da expedição do decreto de 5 de abril de 1872 que
estabeleceu o quadro do thesouro e thesourarias.
Termina o seu relatorio dando noticia das operações dos
estabelecimentos banca rios, os quaes funccionavam regularmente, cumprindo a lei e cingindo-se aos seus estatutos.
Por decreto de 30 de janeiro de 1873 se determinou que o subsidio annuul de 6.000 cruzados para deputados e de 9.000 cruzados
para os senadores, marcado no cap. 90 §§ 20 e 40 das instrucções
annexas ao decreto de 26 de março de 1824, devia ser computado
segundo o padrão monetario da época em que foram promulgadas aquellas instrucções, e pago do principio da actuallegislalura em diante com a differença do valor da moeda. E pelo de
Sde fevereiro se augmentou o soldo dos officiaes e praças do exercito eda armada, e bem assim dos officiaes dos corpos de saude,
culto, fazenda, e machinistas.
Por decreto de 5 de abril se elevaram os vencimentos dos
directol'es, lentes proprietarios e substitutos das faculdades de
medicina e direito, escolas de marinha, militar e polytechnica, e
pl'ofessores do collegio Pedro II, e os professores e professoras
das cadeiras publicas no municipio da Côrte, e bem assim os
secretarios e mais empregados das secretarias das faculdades de
medicina, direito, e escolas militar, marinha e polytechnica, e da
inspectoria da instrucção publica.
Por decreto de 28 de junho se determinou que a resolução legislativa n. 2091 de 11 de janeiro, relativa á receita e despeza do
2° semestl'e do exercicio de 1872 a 1873 , tivesse viO'or
no 10 trit:>
me tre de 1873 a 1874.
Por decreto de 17 de setembro flcou reduzido a 21/2 o resgate
das notas do Banco do Brazil, e prorogada por mais 14 annos a
sua duração, sendo obrigado a empregar o capital de 25.000:000
H. F.

29
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em emprestimos á lavoura; findo este pl'azo o resgate annua!
seriade 8%sobre a elifferença entl'eo capital de 25.000:000·'ea
somma empregada nos emprestimos á lavoura.
O juro destes emprestimo seria de 6 % ao anno, e a amorti.
zação de 5 % no maximo.
Recusando o Bo nco do Brazil accedel' a qualquel' daquellas
disposições, o governo fixaria. a quota annual do l'esgate de
suas notas no maximo elo art. 1° § Go da lei de 12 de setembro
de 1866.
Por decreto de 30 junho se reorganisol1 o serviço das capatazias
e docas da Alfandega do Rio de Janeiro, visto terem-se rescindido
os contractos approvados pelos decretos ele 4 de dezembro de 1869
e 4 de novembro de 1870, em vit'tude dos quaes a companhia de
docas se encarregara das obras hydraulicas e internas da mesma
repartição e do respectivo serviço elas captazic c • da armazenagem
e da' doca, voltando á administração do Estado a sua execução,
por conta e fiscalisação do ministeril) ela fazenda: observando-se
o que prescreveram os decretos de 19 de setembro de 1860, 23de
outubro de 1867 e 20 de abril de 1870 nD. parte que lhes diziam
respeito.
Por aviso de 6 de junho se reduzio á quantia de 1.307:716$514
a emissão do Banco da Bahia, e a de 236:931$394 a emissão do
Banco do Maranhão.
Por decretos de 30 de julho e 31 de dezembro fOl'am abertos os
creditas seguintes:

:lII~lSTERIOS

EXTRaORDINARIOS

SUPPL1D(E~TARES

TOTAL

100:000~000

Imperio. .
Estrangeiros
Marinha. .

499:287$662

1.172:496$850

Pelos decretos de 9 e 26 de abril, 23 de julho, 15 de outubro
e 31 de dezembro se transferiram sobl'as de umas para outras
verbas, sendo no ministerio do imperio 375:693 1f7, no. da
justiça 170:991 295, no dos estrangeiros 8:333'478, no da marwha
1.070:860<S514, no da guerra 2.786: 306$766, e no da fazenda
1.527:023$210.
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o.'çBmento votado peJo pal"laUlento pal"a os exercicios de
lS7'3-U!l74 e 18"'4-187'~, sanccionado pOI" decl"eto de
~~ de agosto de 187'3.

Recêita. . . .
Daspaza. , , .

,
•

• •
, •

.
.

• .
. •

• .
• •

.
'

.
•

• .
, •

•
,

'103.000:000~000

98.250:'168$140

Distribuida a despeza pelos mioisterios do
Imporio.
Justiça.

7.188:893'028

.
.

5.i12:765~53

1.017:411;'36
10.674:648'473
'15.803:920"5;>4
'16,572:62.1;'633
41. 879 :904.'226

E~lrangeil'os

1Jarioha. .
Guerra • .
ágricoHuro.
I,'azenda. ,

BALANÇO DE 1873 -1874
Receita ordinaria, e:draot'dinaria e esp ciaI.
. • , . • . • • • , . .
D'·(i·lt. , . , . • , • . • ' . .

DesJ)~zn,

.
•
•

•
•
.

•
•
.

• ,
. .

f05.009:200~1) 7
f21.430: 70 '769
fti.471 :670;;)762

Despeza realizada pelos ministerios do
lmperio
.
Justi a, ,
E lt'an!rciros
.larintia. .
Guerra . •
Agl'icul t'lt' n.
Fazenda. .

7.461:438'213
4.873:'137.'133
1. iG5:711 43:J
f!l. !l8S: 151$944
'1\),398: 030.' 155
26. o:> :-115 "74S
42.497: 985" '37

Areceita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação .
Direitos de expot'lação .
De pacho mol'itimo, ,
Interiot', • . , , .
Extl'oordinaria ' . '
Especial (emancipação).
Depositos , • ' • .

56.306:6383058
'17.315:534925
579:973.'403
25.386:761.'27
i,780:ô36.916
i.2ô2:251 071
2,347:401$296

Na receila extraordinaria figuram as indemnizações, comprehendidas as amortisações atrazadas do emprestimo Argentino e
1.028:484 175
sellsjllros .
e receita eventual.
619:318$132
Era pai, D. receita ordinaria ele
103.228:563 033
compl'ehendenclo a receita especial.
Os recursos de que dispoz o lhesouro foram
Letras do thesouro.
14.050:,00:'000
Emissão da moeda de nickel .
. 226: 824 000
Saldo do exercicio de 1872 -1873
7.575: 858$107

As disposições do orçamento votado para o exercido de 1873 1874, ·foram as mesmas para o exercicio de 1874 -1875 para o
qual foi igualmente votado o orçamento.
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1874

O visconde do Rio Branco, no seu relataria npresenLado
ao corpo legislat.ivo, nota decl'escimeoto ela receita pl'incipalmente no 10 semestre do corl'ente exercicio, sendo mais notavel
nas provincias do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Pará.
Comparada a renda geral com a dos exercicios anteriores, e, S8
differença se explica pela amortização do emprestimo Al'gentino, pelo excesso da importação 110S dous ultimas annos, e pela
escassez da safra e baixa do pl'eço elo ossuCDr e algodão; ainda
assim lhe parece, que estimo com segul'ança a renda do futuro
exercicio de 1875 -1870 em 106.000: 000 , que sel'ia de 100.300:000$
si fosse regulada pelo termo médio dos tres ultimas exercícios, não
se comprehendelldo as amol'tizações do emprestimo Argentino,
por que li experiencia de mais de um anno tem demonstrado, que
a reducção do imposto de ancoragem e da tarifa sobre cerLos e
determinados generos, não tem produzido diminuição sensivel na
renda de importação, tanto mais quanto a safrll do cnfé prometUa
ser 'abundante, e os seus preços superiores aos do anno passado.
Sendo portanto a receita de 1875 -1876 orçada em '106.000:000
e a despeza em 102.634:055$635 havia o saldo de 3.365:944$365.
Occupando-se do meio circulante diz que o
papel moeda em circulação impol'tava em .
149.578:732000
e o bancaria em.
35.432:050$000
Tenào o art. 14 da lei de 25 de agosto passado autorisado o
resgate do papel-moeda com o saldo do orçamento, e bem assim
os depositas da Caixa Economica)j ulga va prudente, pOI' emquflnLo,
não dar-lhes esta applicação, attenelendo-se ás despezas dos
exercicios seguintes, e á reducção nos dil'eitos de exportação como
beneficio á lavoura.
Communica ter o f:Jbricante AlIard satisfeito o seu contl'octo
.quanto á fabricação elo moeda ele nickel, que de então em diante
seria cuuhada na Casa do Moeela da Côrte, onde já se fabl'icavo o
moeda ele bronze de 10) 2D e 40 rs. ]Jara substituir Q de cobl'eejá
se achava em Cil'culaçào, não sendo bem Dceita Q ele 10 I'S. pelo
pouco mo que elella se fazia. Continuou-se a fazer a substituiçiíO
tanto desta moeela, como das ele nickel, existindo 82:926,' das
fabricadas na Belgica.

°
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Tratando da divida publica do Estado, diz que a externa teve a
divida amortização, bem como o pagamento do juro; para este
serviço e outras despezas remetteu o thesouro em tempo opportuno J!, 2.022.500-6-2, que entre o cambio de 25 a 27 produziu
em réis 18.684: 333 756.
A cotação destes titulos regulou para os de 5 % entre 95 e 97 e
para os de 4 1/2 92 a 98.
Na divida interna houve o augmento de 2.664:400 pela emissão
deopolice para o pagamento á Com panhia de Docas pela rescisão
do seu contracto; no emprestimo de 1868 houve a amortização de
3-9:000 ; o divida fiuctuante representada por bilhetes do thesouro
era de 16.104:000 '000.
Acotaçtio das apolices da divida publica fiuctuou entre 101 a
105 e o cambio entre 24 3/4. e 26 3/1<.
Reconhecendo a utilidade e importancia das caixas economicas,
pela salutar influencia que exercem nos habitos e condições das
CiD ses menos abastada , e firmado no bom resultado, que tinha
apresentado o da cõrte, resolveu o governo generalisar tão benefica instituições pelas capitaes das provincias, e mesmo proporcionar os seus serviços ás povoações do interior, para o que
expediu o decreto de 18 de abril, o qual regulou a creação destes
importantes estabelecimentos nas provincias, com as modificações exigidas pelas circumstancias locaes.
Fazendo algumas considerações a respeito das reclamações
recebidas de algumas provincias acerca do estado da lavoura, e pedindo providencias a tal respeito, especialmente a reducção ou RUppressão dos direitos de exportação d certos generos, reconhece,
que a extincçãp completo do trafico africano em t850 produziu
graves apprehen ões, acreditando muitos dos terroristas em um
futuro desl) tro o para o paiz; depois de 24 annos de experiencia
. e tem reconhecido, que a sua prosperidade não dependia sómente
des a nefanda im portação; agora extincta 11 fonte dessa cruel
in tituiÇão, novo terrores appat'eciam, como si o braço escravo
fo. 'e o unico, que lavra Il terra, e colhe os seus fructos !
Ha ob taclllos que a simples acção do temp não póde vencer
sem retardl.1l' o movimento regular elo progresso material, dahi a
contrariedade e parI) alguns o desanimo; é preciso á energia a força
de vontade. A falta cle hraços para u granele lavoura, a faIta de
instrucçi10 profissional, a imperfeição cios instrumentos aratorios;
a falta ele capitaes a juro modico e lenta amortizoção; a impossiJ
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bilídade e carestia dos transportes para os centros productores; são
causas geraes, que variam segundo as provincias e as distancios.
A Assembléa geral e o governo procuravam attendel'e daro
maior incremento a estas necessidades distribuindo o ensino pro.
fissional, estabelecendo colonias agricolas, promovendo a colonisação estrangeira; multiplicando e aperfeiçoando as vias de
communicação, e facilitando o uzo do credito, como acobova
de fazer com a innovação do contracto com o Banco do Brozil.
De COnf0l'l11idade com a lei de 24 de setembro de 1864, que
reformou a legislação hypothecaria, e estabeleceu as bases dos
sociedades de credito real, o Banco do Brazil e o Predial tinham
dado começo á emissão das suas letras hypothecarias.
Termina as suas reflexões communicando que o governo
apresentaria um projecto sobre bancos territoriaes garantidos
pelo Estado.
A companhia de Docas conlractou com o governo tomar a si a
continuação das obras e caes da Alfandega, mediante a rendo de
armazenagem, capatazias e outras que lhe foram concedidus.
Esgotado o seu capital, e restando ainda muito que fazei' em relação a estas obras, representou ella não lhe convir augmentar o
seu capital para este fim, porque não era possivel haver lucro
que compensasse a despezo. Cornqllanto o govel'l1o tivesse o
a intenção de fazer cumprir as disposições cloros e expl'essiva
do contracto, todavia, ouvindo o parecer do Conselho de E lodo e
attendendd á consideração que a resolução desta questão exegiria
largo tempo, e não convinha que parassem as obras em andamento, décidiu pagar o car'tal despendido, e tomar a si a continuação das obras e todo o serviço que estava a cargo da com·
panhia, entregando em apolices da divida publica, ao preço de 9J
e de juro de 6 0 / 01 a quantia de 2.4GO:843 783.
Dando noticia das instituições bancarias, communica que o
accordo com o Banco do Brazil teve immediata execução, e ia
produzindo o desejado effeito; o Banco Predial tambem ia realizando operações de credito real, facilitando não só a acquisiçãO
como a construcção de predios.
A associação economica auxiliar, creada por decreto de 29 de
janeiro de 1872, começou a fLlnccionar como simples estabelecimento de depositos e descontos; mais tarde porém entendeu a
sua directoria que poderia effectLlar operações de credito real; o
que lhe foi concedido por decreto de 5 de novembro de 1873,
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por decreto de 25 de abril se concedeu a garantia de juros de
70/0' por espaço de 3. onnos, ás estradas de ferro de S. Paulo ao
Rio de Janeiro, de BntUl'iLé, e de Conde d'Eu; pelo de 17 de junho
á de Maceió á viUa ela Imperotriz; pelo de 5 ele agosto á do Recife
ao Limoeiro, á de SanLa Christino em Santa Catharina; e pelos
de21 e 28 de outubro á central do Bahia; finalmente pelo de 12 de
dezembro á de Carangola.
Pela circular de 5 de março se previniu ás thesOltrarias que
anova moeda de bronze de 40 réis era por emquanto exclusivamente destinada ao troco da antiga moeda de cobre; e pela de 4
deobril se prorogoLl até o fim elo onno de1875a substituição, sem
desconto, das notas de 2~ e 50" da 4n estampa.
Por aviso de 23 de abril se declarou que a fazenda nacional não
era responsavel pelas ctespezas provenientes das causas em que
fossem interessadas as administrações provinciaes.
Pela circular de 9 de setembro se declarou que a cobrança do
imposto de industrias e profissões devia ser feita de conformidade
com o regulamento annexo ao decreto de 15 de julho passado;
epela de ilJ de dezembl'o se determinou que os inspectol'es das
Lhesollrarias estalelecessem regras para a boa execução do decreto de 13 de abril de 1873, que creou nas capitaes das províncias
caixas economicns e montes de soccorro, mandando executar as
instruções da Caíxa Economica da Côrte.
Por decretos de 17 de janeiro, 7 de fevereiro, 18,25 e 30 de abril,
4e 11 de novembro, 3, 22, 26 e 31 de dezembro, foram abertos os
creditas seguinte:
MINISTERIOS

Imperio . •
Eslrangeit·os
)larinlia. .
Guerra . .
Agricultura .
Fazenda. .

EXTRJ.ORDIN.\RIOS

SUPPLEMENTARES

250:000$000

TOTAL

250:000~000

540i031s> O
4.00 :620. 000 3.458:i23~227 7.556:7-!~§227
4. O 1: 867.'6~~
4.0 1:8~J~~03
5.179:43 'OOu
5.179:430$003
678:711$000
67S:71!sOOO
13.899:957$183 4.386:8315227 18.28ti:788~410
540:03L~58J

Pelos decretos de 17 de janeil'O, 25 de abril, 22, 26 e 31 de dezembl'O se transportaram sobras ele umas para outras verbas
nos ministel'ios: do imperio 309:798.883, da justiça 79:981 421,
de e trangeiros46:723. 111, da marinha 633:820..." da agricultura
1.634:136.142, da guerra 1.649:948 145, e da fazenda 645:000$000.
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o

orçalUento votado pelo parJalUento para o exerclcio de
187'4 a 187'S f'oi o IneslUO do exercicio de 187'3 a 187'4'
f'oi sanccionado por decI'eto de ~S de Agosto de 187'3 '

Receita.
Despeza.

•
.

.
.

•
.

.
.

•
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

103.000:00il.lOOO
o .250: 16'$140

Distribuida a despeza pelos ministerios do
7.188:80 ~028
5.112:765'"30
1. O17: ~ 11. 666
10 .674:6~8;;473
15 .803: 92 ;;.564
16.572:1327 '653
41.879:904$226

Imperio . .
Justiça. . .
Estr angeiros .
Marinha. •
Guerra. . .
Agricultura.
Fazenda. .

BALANÇO DE 1874 a 1875
Receita ordinaria e extl'aordinaria especial •
Despeza. . . • . . • . . • . . .

Deficit.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

•

106.490:472-sgi5
125.855: 33ãm8
19.364:863$Q23

.

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio . .
Justiça
Es trangeiros.
Marinha. .
Guerra
Agricultura.
Fazenda . •

8.314:932~25!)

5.264:346'HO
1. 365: 055" 54
20.677:515.034
19.669:203~789

.

26.517:863 124
44.046:418$899

.

A receita tem a seguinte procedencia :
Direito de importação
»
de exportação
Despacho maritimo.
Interior. . . . .
Especial (emancipação)
Extraurdinaria. . .
Depositos • . . .

•
.
.
.
.
.
.

Na receita extraordinaria figuram as indemnisações atrasadas do emprestimo argentino, na importancia de
E receita eventual com.
Era pois a receita ordinaria de
comprehendendo a receita com applicação
especial, porém n110 os depositas.
Os recursos de que dispoz o thesouro foram
operações de creditas (emprestimo).
e a emissõo da moeda de nickel
Saldo do exercicio de 1873 a 1874 .

55.464 :09i.'l65
18.770:2' '140
419: 275$31lã
27 .490 :279~2
1.155:920W2
1.407: 320$5l0

1.783: 321'951

452;217 218
830: 38l. 926
103.299:830$484

43.957:667 145
55:622.000

5.380 ;409"548

•
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Quadro demoD8trativo da receita e despeza e valor official
da importação e exportação no quinquenio de 18')'0
a 187'õ

RECEiTA

ANNO

1870 - 1871. .
1871-1872 . .
172-173 . .
1873·1874. .
174-1875 . .
~rédia . . .

DESPEZA

DiPORT,tÇÃO

EXPORTAÇÃO

97.736: 559.'946 iDO .07-í: 2920"766 137.264: 000,'000 166.049: OO:J'OOO
105.135:920)234101.5 0:774S411 15 .318:000~000 193.41 :OOOgOOO
112.131:103.'10 1.21.814:462' 22156.730:000.'000215. 9 :00 :'000
1 5.005:20 ,'007 121.48 :870.'769160.815:000 000 190.0 3:000'000
106.490:47~'975 125.85-:33~·9J8 162.481:000'000 205.570:000~O O
105.30 :651'374114.173:147'353155.122:000·'00 10·1.384:000.' O

Este movimento commcrcial foi feito por 42,931 navios de
longo curso, com 2.794.539 tonelagens, e 69,546 navios de cabotagem com 18.560.589 tonelagens.
A importancia total do quinquennio foi:
para a recei ta de .
526.503:256 70
e para a despeza de.
570.865:736 766
dando o deficit de.
44.362:479 896
A média annual foi:
para a receita .
101 .300: 011 ?74
epara a despezu .
H4.173:147 353
Aporcentagem do augmento neste quinquennio em relação ao
precedente, foi:
para a receita de 36,44
para a despeza (1)
di.trerença para a
10 • • •
2'. . .

. .

.

149.612 :237.'959
129.3-3:76 .'720

.

. Neste quinquennio a progressão das rendas publicas teve
Interrupção> e até retl'Ogradou comparada a receita do exercicio de 1872 a 1873 com a elos outros, porém comparada com
a do quinquennio passado vê-se que [\ receita ordinar-ia teve um
excesso de 142.308:8[18 220. o que elá uma média annual de
28.461 :779.~645.

.

(I) A despeza foi menor do que a anterior 18.5 .
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O paiz ia-se retemperando do grande sacrificio de uma guerra
de cinco annos, pelo incremento que tinham tedos os serviços e
pelo progresso material.
A' excepção do exercicio de '1871 a 1872, todos os oulros encero
raram-se com deficit.
A receita exlrnordinaria foi de.
13.31G:3La$525
e a importancia de creditos aberlos neste quinquennio, de .
93.690:620.,ü15
Os recursos de que se serviu o thesouro para satisfazer os
seus compromissos foram, além da receita arrecadada:
Emprestill10s externo e interno.
Emissão de apoUces. . . . .
»
de bilhetes do tbesolll'o.
»
da moeda de nickel . .

•
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
•

.
.
.

.
.
.

.
•
.

.
.
.

.
•
.

71.179:413'525
2 . 624:l1~j.;rlI)J
14.0jO:700500l
715:4 HOJl

Nesto data, a divida do Estado era'a seguinte:
DIVIDA EXTER:-lA AO CA)lBIO DE

Cn pital real

Empl'estimo de 1 52 .
»
de 18~8 .
»
ele 1859 .
»
de 11:l60 .
"
de 1 63 .
»
de 18,5 .
»
de 1871 .

~

954:250~000

» 1.425:000,000
»
50 •:000 . la:)
» 1.210:00 '000
»
»

»

3.300:000'JOO
5.0JO:OJO$000

3.00J:OJO~OOO

26

~

Nominal circulante
582.701~00
62a:200~000

291:6l0 000
774: 300 '000
2.678:900"'000
6.20 :'J00'90J

3.385:4)0~)OO

Em r is

5.232:75 '203
5.6)j:261'200
2.6!3:0tj "00
7.019:8J3$80J
21.280:9J7.)400
57. O15: LG1' IOJ
3J.692:03lijlOO
132.635: 530'300

DIVIDA INTERNA FU DADA

Emprestimo nacional de 1868.
Apolices de 6 % •
»)
de5 % •
»)
de4 % !
285 .592 :200 000

Amortização devida .
O Estado pagou de juros pela sua divida
fundada no corren te exercicio
Juros da divida externa.
»)
»))))
interna.
Juros não reclamados até 31 de junho de 1874.
Dividas:
Inscripla 110 grande livro
Activa.

2.855: 922.•000
23 .786 :381 020
6.518 :942$020
17.237:439.~

507 :603$273
136:850 386
7.361 :325 362
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Adivida fiuctuante representada pelos bilhetes
1G.104:000 000
do Thesouro .
7.421: 472. 000
Deposito da caixa economica .
562:106 000
»
do monte de soccorro
23.097:332$000
» de diversos origens .
A cil'culaçi1o monelaria feita pelo papel fidu185.010: 782$000
cio rio era de .
149.578:732.000
sendo papel moeda .
» banco rio.
35.432:0508000
assim distribuida :
Banco do BraziL
33.700:0008000
»)
da Bahia. .
1.479:975"000
»
do :Maranhão
252:075~000
Averba annual de pflgamentos a pensionistas, reformados e
aposentados nesta data foi:
Pensionistas. .
1.394:007$'180
1.137:8 2,.,458
Reformados ela marinha e guerra
Aposentados. .
68 :767"53~
~.220:ü57 170
l'ieste quinquennio muito avultat'am as despezas com as reformas do secretarias de E todo; uugmento dos subsidios dos
senadores e deputado; de totIo o professorado do ensino superior;
esoldo do officiaes e praças de pr ..t do exercito e da armada.
Nüo e póde dizer que o prúgt'essão constante da receita permittia
lUo considoJ'Ovel augmento de desp zn : os dejlcits do orçamento,
fi necessidade de contr~hie emprestimos, antes aconselhava mais
alguma pruclencio no melhoramento dos vencimentos, de quasi
todas as classes do funccionalismo.
Quando o oe amento se sobrecarregava com este accrescimo,
era entretanto obrigado o Estado a progr'dir na decretação de
verbas importantes para proseguimento ue obras, que nüo podiam
paror, e emprel1enclimento de outras, que erão imperiosamente
exigidas pora o desenvol\'imento do paiz.

oVisconde do Rio Branco, no seu relatorio

confirma o decrescimento preyisto ela renda pul.>lica, e acreditaya que, opezar de
terem para isso influido algumas elas causas, que ainda subsistiam
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no corrente exel'cicio, retomará ella a sua cl'escente progr'essão,
compensando o desfalque que se dera, como já se veriflcava no
1° semestre do exercicio.
Observa que não tendo sido ainda votada a proposta do orça.
mento para o exercicio de 1875 a 1876 melhor seria adoptar para
esse exercicio a apresentada para o de 1876 a 1877, por attender
a sel'viços e occurl'encias posteriores á do anno passado. Assim,
tendo em vista a receita e despeza mencionadas na proposta e
emendas, que se achavam em discussão, e deixando de incluir
as despezas extraordinaria dos ministerios da marinha e da
guerra, por não ser po Í\ el calculai-as, dava ao ultimo exercicio a receita de
-.. . . .
106.000:00~0
e a despeza de
" .. .
103.444:7018000
havendo o saldo de ................... .•.• ,....
2.555:299$000
Tendo autorizado o governo diversos cl'editos pura o serviço do pl'Olongamento das estrados de fel'ro e pagamento de
juros garantidos ás mesma8, e elevando-se esLas de peza a
sommas avultadas que não podiam seI' obLidas com os recurso
ordinarios, era forçoso recorret' ao emprestimo, mas não lhe parecendo conveniente contrahil-o no Imperio, nem mesmo temporariamente por meio de emissões de bilhetes e1othesouro á medida
que fossem neces arias, á visto das difficuldades da lavoura,
que lutava com a esca sez de capit'lcs, resolveo recorrer á praça
de Londres para levantar um emprestimo ele E 5.000:000, oqual
foi realizad com a casa de N. M. Rothschild & Sons, ao preço
de 961/2, juro de 5 % , amortização ele 1 0/0,21/4 de commissão,
1 % pelo pagamento dos juros, e '1/2 pela amortização, sendo 1/8
quanelo effectuada por com pra.
Tratando da divida do Estado, se vê que a externa foi augmentada com o producto do novo emprestimo na importancia de
5.301,200, que elevou o seu totala E 19.931.20 ,ou réis 177.166:222$222
ao cambio ele 27.
A cotação destes titulos tinha regulado, para os de 5 %, de
89 a 90, C', p~lra os de 4· 'lj2, de 82 a 84.'
A divida i ntcrna teve apenas o augmento de 69:200· por emissão
de apolíces para o l'e to do pagamento á compallhia de Docas.
No empl'estimo de 1868 a~ortizaram-se 90:000" e a divida
fiuctuante representada por bilhetes do thesouro era de ....
19.243: 600 000.
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Acotação das apolices fiuctuou entre 101 e 104, e o cambio entre
263/8 e 283/8.
Omeio circulante em papel fiduciario era: •
papel-lTIOeda
.
bancaria ..•.... , .. " . . . . . .. , .•..........•
Opapel moeda teve o resga te de. . . .. .....
504: 173 000
pelo troco da moeda de bronze já se tinha resgatado a quantia de
1.566: 533:;;000 .
A Republica Argentino saldou a sua divida para com o Brazil
"alisfuzendo a ultima pre ta ão de 103 :080$384; a Oriental, porém,

ainda nenhuma resolução tomara ácerca do seu debito, que até
31 de dezembro ultimo montava a 12.850:427 '274; a Republica do
Pamguay devia 140: 277;;;400.
Para elal' execução ao decreto de 18 de Abl'il do anno passado que autorizou a creação das caixas economicas e montes de
soccorro nas pl'Ovincias, pede nova autol'ização para applicar ao
fundo destes Montes de Soccol'ro uma parte dos depositos da Caixa
Economica da Càrte recolhidas ao tl1esouro, mas, desejando
não perder tempo na in talluç'ão de tão uteis, como beneficas
in lituições, expediu, emquanto não for votada essa autorização,
a circulaI' de 5 de setembro recommendando aos presidentes
das provincia que pelos meios ao seu alcance promovessem com
omaior empenho a sua insta Ilação nas capitaes, lembrando o expedientede lançar mão de algum empre timo para as primeiras operações elos mesmos montes de soccorro.
Communica que já foram nomeado os membros dos conselhos
fiscaes elas Caixas da Bahia, S. Paulo, Rio Grande do Sul, Minas
Gemes, ~1al'ünh5.0, Alagô'l::;, Multo Grosso, Santa Catharina, Paraná e E'pil'ito Santo, sendo-lhes recommendado que estendessem
obeneflcio destes e talJelecimentos ao interior das provincias, podendo sei delles encarregadas as mesos de rendas, collectOl'ias e
estações flscaes .
Dá noticia das repartições de Fazenda, e faz algumas considerações úcel'co da necessidade de certos providencias para maior
I'eglllal'ielade em suas func.ões; e termina o seu relatorio com a
descl'ipÇiio das operações dos e tnbeleeill1en tos bancari0s, e do
andamento de differentes obras pertencentes ao ministerio da
Fazenda.
Por decreto ele 20 de maio foi o governo autorisado para
emillil' até a S0111111a de 25.000:000 em bilhetes ao portador,
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de HIlor não menor de 100;;000, prazo de .1, a 12 mezes, ejuro até
5 1/2, sendo elLes recebiveis nas estações publicas em pagamento
de impostos.
Esta emissão especial seria applicada a auxiliar os bancos de
depositas, sob gdrnntia de titulas da divida publica fundada ,
bilhetes do thesouro, ou de outros ULulas que se reputassem
seguros.
Poderia tambem o governo emiLtir at6 igual somma de moeda
corrente para o mesmo fim e sob as mesmas garantia, ou para
resgatar bilhetes do Thesouro ou apolices da divida publica, com.
tanto que ambas as emissões não excedessem aos 25.003:000.'000,
Para antecipar o resgate de bilhetes da emissão especial, si
aflluissem ás estações publicas em somma consideravel, o gover·
no faria as operações de credito uecessarias.
No caso da emissão de que trata o dito § 2°, os juros da
divido. publica retirados da circulação e o capitlll e juros pagos
pelos bancos seriam destinados ao resga te desse accre5cimo do
meio circulante.
O governo prestaria á Assembléa geral circumstanciada infor·
maçi10 do uso que fizesse dessa autorização.
Por decreto de 3 de julho se mandou vigorar no 1° semestre
do exercicio de 1875 a 1876 a lei n 2.348 de 25 de agosto de 1873,
emquanlo não fosse promulgada a respectiva lei do orçamento,
Pela Cil'cular de 2 de abril se declarou que as officinas das
estrados de ferro não estavam sujeitas ao imposto de indusLriase
profissões.
Por decretos de 30 de janeiro, 13 e 26 de fevereiro, 9 e 20 de
outubro e 30 de dezembro, forlllll abertos os creditas seguintes:
MI~ISTERIOS

Ex'rRAOIlDI~ARI05

SUPPLE:\lENT,tRES

TOTAL

Ill1peri . .
li}slrangei ros
Marinha. •
Guerra
Agdcllltura
Fazenda. •

,

.

501: 653.'700
3.66s:673 '381
4.117: 9:J7~-1-1(l
7.291:324$521

795 :9a n '988
20: 000,'000
6.600:930;;;827

.

. ..

4. 162:234'J76
351 :378$760

70j:933;,. '5
20:000~l)u)

7 i05:G14S5Z7
ÚGS:67:J '[
8.280:·J~2IlG

-

351: 378'7ÓO

il.930:653~251 19.221:9ij$m

-

Por decreto de 30 de dezembro foram autorizados os trans·
portes de umas para outras verbas:' no ministel'io do. justiça de
242:641'192, e no da guerra de 1.271: 322'11000.
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Ol'camento ,-otado pelo parlaIDento para o exercicio de
i~7ü a 1876 e sanccionado por decl'eto de 22 de set;eIDbro de 187~.

Receita.
DC"/leza

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

ooonoo

106. 000:
105.001: 317;,;695

•

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio. .
Jnstiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Agricultora.
Fazenda. .

7.701:513$761
6.087:816 '516
1.188:561.:666
11. 307: 80ü.-,512
15.385 :23- 050
1 .33-1:563:'190
4-!. 992 : 791~O

BALANÇO DE 1875 a 1876
103. 499: 593.'081
126.78):018'" 2

Rereita ol'dillaria, e.·traordinaria e especial .
De.;peza. . . • . . . . . . . . .

D:ficit.

. . .

,

.

•

.

.

•

•

.

23.280:425~01

.

Despem realisuda pelos ministerios do
Imperio. .
Jusúça . .
E5trang'iros.
Marinha. .
Guerra . .

8.028:991.'106
5.855:73~::; G2
1.121 :2130 "195
18,41..1:!l03'121l
19.769: 1!25~934
2;).248:663. 62
41.337: 641 '095

Agricnltu~a.

Fazenda.

.

A receita tem a seguinte procedencia:
Direitos de importação .
»
de exportação .
Despacho mal'ltimo. .
Interior. . . . . .
Extraol'c1illaria. . . .
Com applicação especial
Depositos • • . . .

Na recei~a extl'aordinaria figura a eventual
na importancia de
Era pois a receita ordinaria de',

54.736:928"487
16.2013:373· 419
257:207. 397
26.543:738$150
1.593:759' '4
1.379:961.'177
2.781 :614$567

719: 197 595
100.124:20 "630

comprehendendo a receita com applicação especial, e não os
depositas.
Os recursos de que se serviu o Thesouro foram:
Emissão
de apo l'Ices.
Bilh
eles do Thesouro
~loedas de nickel. .
Saldo do exerci cio de

• . • •
. • , .
. . . .
1874 a 1875

,
.
.
,

•

8.693
4.775
37
23.236

OJ3.'000
5 03000
000'000
..109$118
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No orçamento votado pal'a o exercicio de 1876 a 1877 se
acham as seguinte8 disposições:
E' o governo autorizado pura emittir bilhetes do Thesouro
8té a somma de 8.000:000· como antecipação da receita, e a converter em divida consolidada interna ou externa, no todo ou em
parte, a divida ftuctuante.
Fica autol'izado a applicar á disposição do art. 11 § 14 da lei
de 25 de agosto de 1873, o saldo que no fim de cada exel'cicio
deixarem os depositos das caixas economicas creadas nas provincias' pelo decreto de 18 de abril de '1874, e a emprestar aos
montes de soccorro as sommas necessarias para as despezas de
sua installação e para formação do fundo capital, tirando da importancia dos depositos da caixa economica da Côrte, existentes
no Thesouro, não excedendo o tolal do emprestimo a
1.000:000'000.

Os direitos do páo-bl'azil são cobrados na razão das outras
madeil'as; o nssucar, algodão e lã em rama pagarão 7 %; os
demais generos de producção nacional 5 % , á excepção dos que
estão isentos> constantes da tnbella junta, podendo ainda isentar
aquelles genel'os cuja renda média não lenha excedido a 10:000 .
São isentas do imposto de industrias e profissões, por espaço de
5 annos, as fabricas de lapidação de diamantes, e as loterias das
provincias a beneficio da instmcção publica, ca as de caridade,
asylos de orphãos de qualquer natureza> e de igrejas.
O saldo dos depositos será empregado nas despezas do Estado.
Foi autorizado o governo li fixar o peso e valor das moedas de
ouro e prata em unidades metricas tomando por base o peso de
17,96 grammas para cada moeda de 20 e o valor de 1 115,5 por
cada gramma.
Foram approvados os transportes de sobras de umas para
outras rubricas, e aberto um. credito de 16.667:40 distl'ibuido
pelos m inisterios e verbas segundo a tabella 6, podendo ser
aberlos outros pora as verbas indicadas na tabella D.
Contil1uD.!'am em vigor no exercicio desta lei os credilos especiaes mencionados na tabelJa E, e bem assim todas as disposições das leis de orçamento antecedentes, que não versavam sobre
fixação da receita e c1espeza, ou autorisação pma fixação e augmento de vencimentos, creação de novas despezas, reforma de
repartições, e que não tivessem ,sido expressamente revogadas.
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Emprestimo de J.87'S

E 5.00D.000

Memorandum de um coutracto, celebrado aos 18 dias do mez
dejaneiro de 1-875 entre o governo l~perial do Brazil .por uma
parle, rePr:esenta.d~ por S. E?C. o B~r~o de Pen~do, EnvI.ado Extraordinano e Mmlstro Plel1lpotenClarlO nesta Corte, deVIdamente
autorisado por S. M. o Imperador do Brazil, em virtude das
leis ns. 19;')0, 2397, e 2450 a effectuar o emprestimo mencionado
em seguida; e por outra parte, o Barão Leonel Nathan de Rothschild e Sir Autony Roth child, Baronet, sob a firma social de Mirs
N. M. Rolhschild and Sons, concernentes á negociação de um
emprestimo de E. 5.000.000, para uso do Imperio na fórma das
leis.
1.0 Os abaixos assignados Mirs N. M. Rothschild and Sons,
concordam em encarregar-se da negociação do dito emprestimo
queseráemitLidoembonds de E 5.3ü1.200 com coupons semestraes vencendo juro de 5 % ao anno, e pagaveis em Londres no
1° dejaneiro elo de julho de cada anno. O primeiro coupon será
junlo á cautella pagavel em 1 de julho proximo; e os ditos bonds
serão resgatados de conformidade com a clausula 311 , e emittidos
ao preço de 96 E e 10 cshilings por 100 E de capital, elevando-se
este portanto a E 5. 30i .200.
2,0 O pugamento das ditas E 5.301.200 deverá ser feito pelos
sl1bscriptores do emprestimo na fórma seguinte:
5

%

no

15 %
»
15 %
em
15 %
»
15 %
»)
15 %
»)
16l'0/0»)

acto

dn

»

»)

19
18

ele

23
21

»

2

»)

»)

»

inscripção
distribuição
março
maio
julho
setembro
novembro

96~0/0

Assistindo aos subscriptores a faculdade de pagar antecipadamente as prestações, sobre as quaes ser-lhe-ha concedido o juro
~e 5 0 / 0 annual. O prinJeiro dividendo de 21/2 será pago no 10 de
Julho de 1875 no escri ptorio de Mirs N. M. Rothschild and Sons,
onde serão pagas igualmente as que se lhe seguirem.
3. 0 Formar-se-ha, a começar no 10 de julho de 1 75, um fundo
d.e am.ortização de 1 0/O sobre a importancia nominal do emprestlm~llsto ê, E 53.012, e seráapplicado no fim de cada semestre,
conjuntamente com o juro dos bonds resgatados, á compra de
outros, si no mercado estiverem abaixo do par; si esLiverem ao
par, ou acima do par, serão sorteados conforme o costume, tres
mezes antes do prazo do resgate.
4. ° A firma social N. M. Rothschild and Sons será exclusivamente encarregada das operações para o fundo de amortização, e
de pagar os dividendos dos bonds, sendo-lhe por isso abonada
pelo governo imperial a commissão usual de 1 % sobre o total
H. F.

30

.
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dos dividendos assim pagos; os encargos do fundo de amortização
serão considerados no mesmo pé dos emprestimos antecedentes
isto é, 1/2 % da importancia resgatada e 1/8 addicional de corl'e~
tagem sobre o capital, que for comprado no mercado.
5. 0 A'firmasocialN. M. Rothschild and Sons será abonada
pelo trabalho da negociação deste emprestimo, uma com missão d~
2 % sobre a importancia real do capital, e por promover a ubscripção do emprestimo para a corretagem do sello, 1/4 do capital
nominal.
6. o Fica ajustado que o governo imperial mandará preparar
os respectivos bonds e coupons no mais breve tempo (10 sivel e
que, logo que estejam assignados por S. Ex. o Barão de Penedo
serão entregues a Mirs. N. M. Rothschild and Sons para os ne~
gocios ou para entregai-os aos subscriptores em troca elas cautelas anteriormente emitt.idas.
7. o O governo imperial compromette-se pelo presente contracto a prover ao pagamento de cada dividendo do dito emprestimo
15 dias Dntes do vencimento; assim tambem a formar os fundos
necessarios ao resgate deste emprestimo na fórmo acima estipu~
lada.
8. o O producto deste emprestimo será levado por Mirs. . M.
Rothschild nnd Sons no credito do governo imperial em conta sepa-rad-a, devendo aquelles contractantes creditar tambem na
mesma conta juros á razão de 1 % abaixo da taxo do Banco, não
excedendo nunca de 4 % . Estes juros serão contndos 15 dias de·
pois de recebido o dinheiro, e deixarão de o ser 15 dias antes dos
pagamentos.
Em testemunho e confirmação das clausulos e estipulações
suppra mencionadas, firmamos de proprio punho o presente con·
tracto, aos 18 dias do mez de janeil'o de 1875.
CONTA A QUE SE REFERE A CLAUSULA

Com missão 2 %

5.000.000
-iQO.OOO

a
a

i/4

5.287.i67

i3.2

;ll

%

;B

96 %
94 0/ o

i7 - i8 -

ia
5.181.347
105:820

;ll
;ll

4

;ll
;ll

5.287:167
i·l:02-í - 6

5.301: 191
DIFFERENÇA

8 - 14

03 bonds, que deverão ser entregues.f, 5.301.200.
Assignados.- Penedo.- N. M. Rothschild and Sons
1876

o Barão de Cotegipe, no Sel-l relatorio oppresentado ao corpo
legislativo na primeira sessão deste anno, nota a continuação do
decrescimento das rendas publicas, que avalia em mais de
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2.000:0000 em relação á do exercicio anterior; o que attribue
emgrande parte á maior producção e desenvolvimento do movimento commercial nos annos anteriores, facto que ordinariamente produz uma certa estagnação nos seguintes, e conseguintemente intermittencias na renda do estado.
Oaugmento consideravel que se manifestou em 1868 foi sem
duvida occasionado pelas differenças das tarifas das Alfandegas
autorizadas pela lei de 26 de setembro de 1867, e que de 1873 em
diantesoffreram modificações notaveis. A taxa addicional de 5 %
nos direitos de importação que devia produzir 1. 940: 000, juntamente ao 200:000$ que poderia dar o imposto de pharol, apenas
serviriam para contrabalançar o desfalque, que teve a receita
com os recentes favores da reducção do imposto de exportação e
da supresRão do im posto pessoal, e do das loterias das provincias
para estabelecimentos de caridade.
Todavia acredita não ser isso motivo para receiar-se o apparecimento de uma crise commercial ; pelo contrario, as condições
da lavoura eram boas, e abundantes as safras de café, assucar
ealgodão.
A sim, devendo tomar-se para base do calculo o termo medio
dos tres ultimos exercicios, ou o da arrecadação do exercicio
corrente ou do ultimo liquidado, era prudente, não se adoptar
por base outra renda, que não a de 1875 a 1876;. e por
isso calcula a receita em.
102.000: 000$000
ea despeza em .
109.479: 069 232
A credito, que sem risco de agorentar as forças productivas do
paiz, se poderia elevar de 10 n 15 0 / 0 fi taxa addicional da porcentagem de 45 %
cobrada nas Alfandegas em virtude da lei de 29
de outubro de 1875.
Sendo os impostos indirectos os de mais facil arrecadação, e
que mais promptamente formam recursos, e menos sensiveis se
tornam aos contribuintes, lembrava este recurso, não desconhecendo, que a elevação de taes direitos, abrangendo todas as
mercadorias, tornariam onerosas de mais as que já pagavam
taxas elevadas; bastaria que se augmentassem 40 % nas taxas
fixas da tarifa sobre vinhos e mais bebidas alcoolicas, excluidas
as classes ordinarias dos vinhos; bem assim sobre cristaes, porcelanas, moveis e outros objectos de luxo.
Indicava tambem que se fizesse extensiva a cobrança dos
0
5 / 0 de expediente n todos os generos livres de direito, podendo
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ser elevado até 10 % os despachos dos objectos importados para
emprezas particulares; e que se sujeitaesem aos 5 % do expediente os generos estrangeiros reexportados por cabotagem de
umas para outras provincias.
Pondera que nas contribuições dil'ectas tambem se podiam
encontrar recur~os, já modificando-se o imposto sobre industrias
e profissões, já estabelecendo-se contl'ibuiçães sobre a renda liquida do capitalista e sobre a propriedade terr'itorial; que em
outros paizes constituem fontes abundantes ela receita,
E' verdade que a propriedade rural apresenta mil difficuldades
para se entrar no conhecimento do seu valor real; as distancias
e a carencia de meios de transporte, bem como a pouca ou neuhuma importancia que ella l.em na maior parte dos provincias,
onde não podem suportar onus algum, ainda augmentam os embaraços; mas é preciso ir-se ensaiando a praLicabilidade dessa
tão vulgar imposição, que a sciencia recommenda eomo uma das
mais naturaes; mRS estabeleça-se ao menos onde foI' menos difficil, e menos sensivel ao contribuinte. Nas cidades do Rio de
Janeiro e suburbios a creação de uma taxa sobre terrenos não
edificados, tenham ou não bemfeitorias, seria de gl'ande vantagem.
Porque serão excluidos do imposto de industrias e profissões
os agentes, directores ou gerentes de companhias, os cambista,
os fabricanles e vendedores ele seges ~ os escriptorios de de con·
tos e casas de penhores e outras muitas ainda pagando o dobro
das taxas actuaes, não pagava riam tanto como pela tabella de
1869 ;seria pois de conveniencia a revisão das tobellas, que acom~
panhar81.n os decretos ns. 5690 e 6155.
Referindo-se á lei de 6 de novembro de 1875, que autorizou a
creação de Bancos tel'ritoriaes com garantia elo governo, declara
que ella não achou aquiescencia no paiz nem na Europa, onde
até foi recebida com certa repugnancia, tendo apenas os 81'S. Fremy
e A. Laski solicitado concessão para fundarem um estabelecimento porém taes condições apresentaram, que não poderam
ser
,
acceitas.
Tratando do meio circulante fic1uciario diz qL1e
a sua imporlancia era de.
Sendo papel-moeda
bancaria .

179.421: 825.,080
119 . 379: 750$000
0.042: 075$000
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Emjunho O papel-moeda teve o augmento de 9.148:500 em
virtude da lei de 29 de maio de 1875, que autorizou o governo a
auxiliar os Bancos mediante garftntia. Pela escassez do meio
'circulante ou retracção de capital, appareceu certa difficuldade
nas transaç5es da praça, que obrigaram o Banco do Bre zil e o
Allemão e mais tarde o Rural Hyppothecario a recorrerem ao
favor da lei, o que se realizQu com o maior pro"eito para todos,
até para o thesouro que recolheu 365:172$983 düs juros desse
capital, os quaes foram escripturados como receita extraordinaria.
Foi expedido o decreto de 10 de março regulando o valor, pezo,
titulo e modulo das moedas de ouro e de prata.
Tratando da divida do Estado diz que a externa soffreu.a reducção de E. 837: 700, proveniente da amortisação devida, e que foi
pago o competente juro, que junto á importancia da amortisação
prefaza quantia de 1.436:938 E. ou 12.772:783 . O thesouro paro
e la e outras despezas remetteu em cambiaes a importancia de
f-. 2.900:87,65 que, ao cambio de 24.25 % e 27, deu a somma de
27.264:972 795 O titulos desta divido fluctuaram entre 82 % e 93·
A divida interna teve o ougmento de 8.G22:000 ,pela emissão
de apolices para operações de cl'edito
o emprestimo de 186 amortisou-se a sommo de 2.942:500 ;
a divida fluctl1f\l1te representada por bilhetes do thesouro era
de 34.037:200 ; o papel-moeda teve uma reducção de 121:549 ,
proveniente do re gate de 66:903 500 pelo troco da moeda de
bronze, e de 58:055.500 pelo desconto das notas substituidas.
Acotação dos titulas da divida publica fluctuou entre 96 e 105,
e ocambio entre 23 3/1i e 26 3f.t.
Adivida do Estado Oriental era de 13.669:..j.24 200, e a do Paraguay de 160: 250. 160. A casa Mauá & Comp. encarregada do pagamento das despezas feitas no Rio da Prato. com o exercito e armada, recebia do thesouro os suprimentos necessarios para este
serviço, e tendo negociado cambiaes sobre Londl'es com o governo foi forçada pela crise que sobreveio em 1875 a suspender
os pagamentos ; resultando dahi um debito da caso. Mauá de
8.715:056 780; o qual tendo sido feito alguns pagamentos, redu iu-se, a 6.849:282 620, que foram aceitos em cambiaes passadas a seu fa vor pelo governo Oriental sobre a praça de Londres.
Dá uma breve noticia sobre as repartições de Fazenda, as
quaes funccionavam com regularidade, chamando apenas a attenÇão para as alterações, que convinha fazer na lei organica do
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juizo dos feitos da Fazenda Nacional; e pedia approvação do
decreto de 11 de dezembro de 1875 que suspendeo a cobrança
dos direitos de importação sobre o gado vaccum e lanigero vindo
de portos estrangeiros.
Chama a attenção do parlamento para as concessões dadas
a em prezas particulares para o livre transito de seus maleriaes e oulros generos para uso de suas fabricas, o que se ia tal'.
nando um abuso dos mais prejudiciaes á renda publica, poisqne alguns até nem pagavam os 5 % de expediente. Lembra que a tarifa
já consignava isenção de direitos aos mais importantes objectos de
utilidade á industria, como machinas, alambiques, carvão, trilhos, carros, locomotivas etc, etc,; assim estas repetidas concessões, elevavam a milhares de contos de réis o valor dos ganeros
consumidos sem pagar direitos, e por isso pedia, que se limitasse
o mais passiveI estas concessões e se autorizasse o governo paro
restringir os prazos mais ou menos longos conforme o estada
das em prezas, obt'igando ao expediente alguns dos genaros que
não o pagavam, e sujeitar a um expediente mais elevado os mate·
riaes das emprezas que tivessem dado dividendos superiores a
10 % .
Faz algumas considerações sobre os impostos de consumo de
aguardente, industrias e profissões, sello, e decima urbana que
julgava melhor denominar imposto predial.
Dá uma noticia sobre as differentes obras, que corriam pela
repartição da fazenda, entre as quaes salienta as da Caixa da
Amortização e do Correio, que ficaram concluidas importando
em 1.688:000 , sendo 788:000$ o custo das desapropriações feitas,
e 900:000$ o da edificação do predio.
Entrando na descripção historica dos estabelecimentos bancarias e caixas economicas, communica que estas já se achavam
instaladas nas capitaes do Pará, Espirita Santo, S. Paulo, Paraná,
Santa Catharina, S. Pedro do Sul, Minas Geraes, GOYflZ e Malta
Grosso; mas sendo institúição nova e pouco conhecida da população, só lentamente poderiam desenvolver-se; as operações
dos Montes de Soccorro não tinham fornecido renda para acudir
ás suas indispensaveis despezas de custeio, que eram feitas por
conta do fnndo capital. A prosperidade destes estabelecimentos
dependia em grande parte dos acurados e constantes esforçoS
dos presidentes das provincias, e especialmente dos conselhos

directores desses estabelecimenlos.
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oBanoo do Brazil, tendo esgotado o capital desUl1ado ás operações de credito real, tomou a deliberação de emitlir letras
hypothecarias, na im portancia dA 1.500:000,:" recebendo as letras
em pagamento das amorLizações hypothecarias e nos m;nprestimos da carteira commercial; mas conhecendo depois, que
este alvitre não correspondia ás vistas com que foi tornado, suspendeu taes operações, bem como a emissão das letras até que
aexperiencia aconselhasse melhor procedin18nto.
Sendo extrordinario o numero annunciado de agencias de
Bancos portuguezes incumbindo-se da passagem de fundos desta
pl'(\ça para Portugal, o governo tomou [t resolução de mandar
proceder a un1a syndioancia sobre o legalidade dessas agencias,
etratava de estudar esta questão para providenciar no qLH~ coubesse em suos attribuições, ou pedir medidas ele maior fllcance si
fossem necessarias, afim de obviar os abusos na exportação dos
capitaes nocionaes.
Por decreto de 4 de março se regularisou o modo de dar-se a
cotação oftioial dos fundos publicos, acções de companhias, metaas pl'eciosos, e a verifioação do curso dos cílmbtos. e des.contos .
Por decreto de 10 de março se determinou que de então em
diante as moedas de ouro tivessem o valor, peso, titu.lo e modelo
seguinte: 2 17,93 peso em gramma 917 em, milesirno, 20 modulo. A tolerancia no peso seria de 5 centig. nas de 20., e 2
decig. e 5 centig. nas de 10 000. No titulo, a, tolerançia seriÇl de
2 millesimos em cada moeda.
As moedas de ouro destes valores teriam no verso a efigie e o
nome do Imperador, aquella no centro e este nas extremidades,
seguido do numero que indique quantos do mesmo nome tem
reinado, e em abreviatura as palavras: Dei Gratia Constitucio...
nalis lmperator et Perpetulls Brasilice Difensor na seguinte forffill!a-Petrus II. D. G. C. 1m P. et Perp. Bl'as. Der. com a era dQ
cunho no exergo, e no reverso as al'l1H\S do Imperio. No contorno
lerá sarrilha.
As moedos de prata de 2;3) 1. e 500 continuam a ser cunhadas
de conformiclad€l com o disposto no decreto de 18 de novembro de
1871.
Por decreto de 10 de junho se prorogmam por seis mezes as
disposições do de 11 de dezembro que suspendeo a cobrança
do direito de consumo do gado vaccum e lanigero importado no
Imperial
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Pela cil'cular de 8 de março se declarou, que as Thesourarias
de Fazenda não podiam recusar-se ao troco das notas dilaceradas
que lhes fossem apresentadas para esse fim, ou das que se achassem em substituição, desde~que não houvesse duvida sobre a sua
legalidade; e pela de 10 não ser devido o imposto pessoal a con.
tal' do exercício de 1875 -76.
Por aviso de 4 de abril se determinou, que osemprestimos
feitos pelo Estado aos Montes de Soccorro para seu fundo capital
deviam pagar o juro annual de 6 % capitalisado semestralmente,
e que estes estabelecimentos só podessem emprestar dinheiro
sobre penhores de objectos comprehendidos no art. 1'16 do regulamento de 18 de abril de 1874, e não sobre :apolices geraesou
provinciaes.
Pela circular de 26 de maio recommendou-se ás Thesourarias
de Fazenda, que nos pedidos de augmento de credito para verbaEstações de arrecadação - demonstrassem a insufficiencia das
verbas e justificassem a necessidade do augmento; e pela de 20
de dezembro se mandaram recolher ao Thesouro os objectos de
ouro e prata e a moeda de cobre sem valor, que existissem em
depositas, excepto os arrecadados de 1870 em diante que deviam
ahi continuar.
Por aviso de 20 de dezembro se declarou que não competia
ao Banco do Brazil deliberar sobre o fim que deveriam ter suas
notas, quando recolhidas á Caixa da Amortização.
Por decretos de 10 de junho, 4 de outubro, 13, 14 e 30 de de·
zembro, foram abertos os creditas seguintes:
MDIISTERIOS

...

lmperio
Marinha
Guerra.
Agricultura

EXTR.l.ORDlNÁRIOS

SUPPLE~ENTARES

300:000 o o
2. 46:242$176

90:000 000
3.701:293973
3.757:504, 996
2.022:290$613

1.038:956$652

9.571:089$582

4.185:198~828

TOTAL

39) :000'000
6.547:536$149
3.757: 504;'996
3.061 :2475265
13. 756:288~410

Pelos decretos de 13, 14 e 23 de dezembro foram autorizados os
transportes de sobras de umas para outras verbas, nos ministenisterios: do imperio 586:102 '957, no dajustiça 180:000~, nodo
estrangeiros 49.219 268, no da marinha 67:566:'378, no da guerra
538:270$683, no da ngricu1tura 202:267$207, e no da fazenda
580:400~OOO.
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orçamento votado pelo pal'lalDento para o exerclcio de
187'6 a 1877' e sanccionado por decreto de ~O de outubro
de lS7'S.

Receita. . .
Despem. . .

.
.

.
.

.
.

.
•

•
.

.
.

•
.

.
.

.
.

.
•

.
.

•
•

.
.

.
.

.
.

106.000:000$00G
106.911 :0-H$588

Distribuida a despeza pelos ministerios do :
7.735:026,428
6.245:035 926
1.096 : 353~'333
1 l. 365 : 912~777
16.809: 84.:;724
17.823:065'400
45.835:763$000

lmperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra. .
Agricul tura
Fazeuda. . •

BALANÇO DE 1876 a 1877
101.063:641.'193
135.800:677$321
3·1. 737:036 128

Receita ordinaria, extraordinaria e especial
De,peza. . . • . • . . •

Deficit. . • • • • • • • •

Despeza realizada pelos ministerios elo :
lmperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Mariuha. .
Guerra. .
Agricultura
Fazenda •

11.041 :037 599
6.017:744.'067
1.056: 042.'610
17.841:637'422
17.920: 535-'044
33 .367: 04·'824
48.555: 875 ~755

Areceita teve a seguinte procedencia :
Direitos de importação.
»
exportação
Despacho maritimo. .
Interior. . . • . .
Extraordinaria • • .
Com applicação especial
Depositos . . . . . . • . . . .
Na receita extraordinaria figura a eventual
com a impol'tancia de. . . .
Era pois a receita ordinaria de.

53.938: 89"'442
16.310:156 183
124:335'949
26.513:56"076
849:210'098

i.233:830'~50

2.093:650$895
405:718$655
98.120:780$200

Os recursos de que se serviu o Tl1es'ouro além da receita
arrecadada, foram:
Emissão de apolices
de nickel .
•
Saldo de 1875 a 76 .

3 .300:000 000
90:240 000
13.176: 380, '972

Neste Qnno foi entregue á Priceza D. Januaria o seu dote na
importancia de 1.200:000 ,em virtude da lei de28 dejunho de 1865
ar~.13,

n. 2.

No orçamento votado para este exercicio, foi o governo autorizado a emittit' bilhetes do Thesouro até a somma de 8.000:000 ,
como anticipação da receita, e a converter a flutuante em divida
consolidada em todo ou em parte.
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Fica autorizado a elevar até o dobro o imposto de armazenagem dos generos de estiva, e alterar a taxa de armazenagem de
aguardente de producção nacional, ou substituir o imposto de
consumo de aguardente pela elevação do imposto de industria e
profissão dos estnbelecimen tos em que se venderem bebidas
alcoolicas ;
A alterar os regulamentos da cobrança da decima urbana ,
reduzindo o imposto de 12 0 / 0 por 10 nos logares onde não
houver o serviço do esgoto, e a rever as tarifns das alfandegas
podendo diminuir nas provincias fronteiras os direitos de importação não só sobre os tecidos de algodão, como sobre os arLigos
que possam ser introduzidos por contrabando;
A extinguir o imposto de ancoragem e de doca; elevar até 5 %
mais os direitos addieionaes, de que tratam o art. 11, n. ada lei
de 25 de agosto de 1873 e o art. 2 das disposições preliminares da
tarifa annexa ao decreto de 31 de março de t874; e a e tabelecer
sobre os navios estrangeiros um imposLo de pharol, não exce·
dendo de 50 cada um, qualquer que seja o numero de viagens
que faça annualmente.
Fica abolido o im posto pessoal.
O governo é autorisado a reformar a secretaria da jusLiça,
a bibliotheca publica, e o archivo ; e a crear urna escola de minas
na provincia de Minas Geraes, e um internato na escola de marinha com a denominação de collegio naval.
E' ainda autorisado a outras despezas para as quaes fica
habilitado a fazer operações de cr~dito no caso de não bastarem
as sobras da renda geral.·
São approvados os transportes das sobras de umas para outras
fubricas no exercicio de 1873-1874, e é aberto um credito extraor·
dinario de 14.721 :003$234, que será distribuido pelos ministerios na
tabella B ; e as despezas provenientes do augmento dos oreditos
serão pagas pelos meios votados nas leis dos orçamentos respectivos. No presente exercicio poderá abrir creditos suplementares
para a8 verbas da tabella O.
Continuam em vigor no exercicio desta lei os creditas especiaes mencionados na tabella D, e bem assim todas as disposições das leis dos orçamentos anteriores que não vel'sarem sobre
fixação ou augmento de vencimentos, creações de Davas despezas, reforma de reparti~ões ou de legislação fiscal, e que não
tenham sido expressamente revos:ada
I
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de Cotegipe no seu relataria apresentado ao corpo
legislativo na sessão deste anno, insiste em que a base do termo
médio da renda dos ires ultimos exercicios, era a mais racional
para o orçamento da futura receita, embora por mais de uma vez
se tivesse o tl1esouro afastado desta regra, offerecendo calculos
mais vantajosos quando as rendas publicas se mostravam mais
prosperas; todavia, parece-lhe que, foi bem determinada a resolução da lei de 21 de outubro de 1843, que assim ordenou.
Tomada esta base se vê, que o termo médio da renda era de
101.000:00 , entretanto que, pelo systema de,regular-se pelo exel'cicio anterior ou corrente, elIa não daria mais de 95.000:000'-'000.
Observa que na verdade desta comparaçtio se podiam tirar os
seguintes corolIarios: 10 que o decrescimento de 500:000 na renda
do interior justificava-se com a suppressão do imposto pessoal, e
do que se recebia das loterias das provincias; 20 que a maior
diminuição na renda de im portação, que talvez importasse cm
i,500:000", e da exportação na de 1.300:000, provinha principalmente da reducção da taxa nos direitos de exportação de
alguns generos e da suppressão total cte outros; e que o imposto
de pharol não compensava o de ancoragem supprimido.
Não devendo receíal'-se, que o anno de 1878-1879 fosse menos
produclivo, não havia motivo justificado para se avaliar a sua
receita em quantia inferior á do orçamento em discussão. Assim
pois orçava a receita da proposta de 1878-18-9 em 102.000:000 000
e a despeza em 107.732:068 647 e pede discreta e rigorosa economia, com abstenção de despezas, que não fossem urgentemente
reclamadas, pois que se atravessava um periodo de escassez de
recursos, devendo ter-se em vista que os deflcits da receita iam
sendo supridos por operações de creditos, que algumas vezes
Unham destino especial, e tornava-se necessario habilitar para
isso os cofres publicos.
Havia sete annos que se faziam reducções de impostos, desfalcando-se a renda ordinaria na importante somma de 11.000:000 ;
no entanto o povo brazileiro não el'8 dos mais sobrecarregados
de tributos; em outras nações, que não precisam fazer tantos
gastos para conseguirem melhoramentos materiaes e moraes, os
tributos pesam muito mais sobre seus habitantes; e por isso
acreditavs;, que, na época anormal, que se atravessava, não seria
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um onus insuportavel voltar ao que já se pagava até 1873, sem
prejuizo dos favores feitos relativamente aos generos alimenticios
e aos productos da lav:onra e das fabricas, com a condição,
estabelecida por lei, da reducção annual dos mesmos impostos iÍ
medida que as circumstancias do thesouro o permittissem,
Tratando da divida do Estado, dizia que a externa apenas
soffreu a reducção de ;f, 56.500 pela amortisação de alguns em.
prestimos, sendo pagos os juros devidos, e que vencendo-se em
março ele 1879 o prazo do emprestimo de 1859, cujo remanessente
naquella época seria de ;f, 224.274, tornava-se necessEJrio habililar
o governo para esse fim. O thesouro remetteu em cambiaes, para
o serviço desta verba, ;f, 1.258.854 ao cambio entre 24 e 25, cor·
respondente a 12.353:640~·623.
A cotação destes titulos tinha regulado entre 88 i/2 e 92 não
obstante a influencia da guerra do Oriente.
A divida interna teve o augmento de 8.734:500 provenienteda
venda de apolices feita ao Banco do Brazil na irnporLancia de
7.534:500 , e de 1.200:000$ em pagamento do dote da Princeza
D. Januaria.
Na venda das 32.000 apolices já declaradas, feita ao Banco do
Brazil resgataram-se 15.000:000 de bilhetes do thesouro, com os
quaes foi permittido fazer o pagamento.
No emprestimo de 1868 não houve alteração, assim como no
particular de 700:000 ; a importancia da divida fluctuante representada por bilhetes do thesoul'o era de 20.162:600. ; o meio circulante fiduciario era em papel-moeda. .
149.347:849"'500
e em papel bancario
30.009:000$000
A cotação dos titulos da divida publica fluctuou entre o par e 103,
e o cambio entre 23 e 25 i/I,.
Tratando das repartições de Fazenda referio o extravio de
262.340 dado na thesouraria do Pará pela prevaricação do empregado encarregado da organisação dos ·balancetes mensaes da
thesouraria e auxiliar do thes()ureiro nos pagamentos fóra da
repartição. Tambem communica o roubo verificado na Alfandega
de Santos da quantia de 185:650 , dinheiro já encaixotado para
ser recolhido ao thesouro.
A casa da moeda véli preenchendo os fins de sua creação. Além
do trabalho de fundição das moedas de ouro, prata, nickel,e
bronze, fazia-se quasi todo o serviço de estamparia, como apolIces da divida publica, letras do thesouro, etc, e de gravura de
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sellos e medalhas para differentes misteres, existindo em 31 de
maio estampilhas de sello adhesivo no valor de 17.367:013$800,
parte das quaes se tinha remettido para diversas estações na
importancia de 2.237: 338""000.
Tratando dos bancos e caixas economicas refere as difficuldades com que estas ultimas instiLuições lutavam para se
fazerem conhecidas e acreditadas; e que o governo mandou
auxiliar, com os depositas da Caixa Economica da Corte, os
~1ontes deSoccorro das provincias do Paraná, Goyaz, S. Paulo,
Pernambuco, Minas, Bahia, e outras, mais que esta instituição
não Linha correspondido nas provincias ao que se tivera em vista;
oque não era para admirar tratando-se de uma instituição nova
edesconhecida do povo, que delta deve tirar o maior proveito, que
entretanto ainda não sabia avaliar. A persistencia era pois indispensavel, embora com sacrificio dos cofres publicas, pois que
odesenvolvimento dessas instituições mais tarde compensará.
Por decreto de 31 de maio foi ampliado ao 10 semestre de
1877-1878 a lei de 20 de outubro de 1875 emquanto não fosse pl'Omulgado ore pectivo orçamento, sendo elevada a 1.000:000.- a
verba para pagamento de exercicios findos.
Por aviso de 17 de março se declarou, que não pod iam ser transferidas as apolices, que constituem o dote de mulher casada, que
for commerciante, sem a prova evidente de que ella exerce, em
seu propI'io nome, o commercio como profissão habitual.
Pela circular de 22 de junho se determinou, que os conselhos
fiscaes das Caixas Economicas deviam communicar as suas deliberações ás presidencias das provincias e prestar as informações,
que as mesmas requisitassem.
Por decretos de 15, 22 e 29 de dezembro foram abertos os credilas seguintes :
MINISTElllOS

EXTRAORDIN tRIOS

UPPLE),JEN1'ARES

TOTAL

Imperio ,
Marinha .
Guerra, .
AgriC'J1tura
Fazenda .

8.681:503'978

Pelos decl'etos de 7, 15, 22 e 29 de dezembro foram transferidas
as sobras de umas para outras verbas, no ministerio do Imperio
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na importancia de 268:782 942, da Ju.;stiç8, de 152:104 080, deEstrangeiros de 55:896, 443, de Marinha de 45:978 837, de Guerra de
404:260"'469, de Agricultura de 120:660 274., e da Fazenda de
348:049 000.
OrçalDento votado pelo pOl'lalDento para os exerciclo8 de
1.8.,."- o 18"-8 e 1.8"-8 n 1.8"-9. e sanccionado por decPeto
de ~O de outubro de 1.8"-"Receita.
Despeza

•
.

•
•

.
.

.
•

•
.

.
.

.
•

•
.

•
.

.
.

•
•

.
.

•
.

.
•

.
.

•
•

102.000:000'000
105.881:736$0i7

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio . .
Justiça • .
Estrangeiros.
Marinha. .
Guerra. • •
Agricultura .
Fazenda. .

7.574:088 428
6.451 :443 193

1.082:753~335

10.358:19 ~ 01
14.897:809 459
16.443: 113 61
49.074:329$000

BALANÇO DE 1877 -

1878

Receita ordinarill., extraordiuaria e especial. • • .
Despeza . . . . • • • • • • . • . • .
Deficit. . • • • • . • • • • • . . . .

110.745:827$074
151.492:891$009
30.746:564 595

Despeza realizada pelos minislerios do
Imperio . .
Justiça . .
Estrangeiros.
Marinha. .
Gnerra
Agl'lcuHura .
Fazenda. .

22.414:590:'668
6.462:647 004
1. 008: 465 105
12.603:463 372
15.834:7868865
42.'116:040 181
51.052:898$474

A receita tem a seguinte procedencia :
56 .852:60ií: 79'2
16.342:341 'l68
131 :499Sl31
23. 310:485Si65

Direitos de importa ão .
»
de exportação
Despacho marítimo. •
Interior. . . . . .

6.540: 341"'676
Extraordinario
1.0't3:719~435
Com applicação especial (emancipação)
1.524:833. -Di
Depositos .
Na receita extraordinaria figura o prodLlcto da
venda de generos em provincias por motivos
da secca, e da venda de proprios nacionaes
4.874: 122$900
na importancia de.
764:990 91i
e a eventual de.
691
.. 102680:661
.
era pois a receita ordinaria de . .
applicação
especial,
porém
não
comprehendendo a receita com
os depositos.

.

~
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Os recursos de que dispõz o Lhesouro para acudir a esta despeza foram, além da renda arrecadada:
30.000:000.000
Emissão de papel moeda.
» de letras do Lhesouro .
19.962:600000
» de moeda de nickel .
110:000 000
5.678: 614",226
Saldo do exercicio de 1876 a 1877
No orçamento votado para os exercicios de 1877 a 1878 e 1878
a1879 foi o govel'l1o autorisado a emiLtir bilbetes do thesonro até a
somma ele 16.000:000 000, como antecipação da receita no exercicio desta lei, continuando em vigor as autorisaçães do art. 10
paragrapho unico da lei de 20 de outubro de 1875 para converter
adivida fluctuan te em consolidada in terna e externa.
Continúou a autorisação para rever-se a tarifa das alfandegas,
podendo ser diminuidos nas provincias fronteiras os direitos de
importação sobre os al'tigos mais sujeitos ao contrabando; corrigidos os valores officiaes das mel'cadorias ou elevada aLé 5 % a
porcentagem sobre os direitos de im portação, e até 10 % sobre os
vinhos, licores e mais bebidas alcoolicas, crystaes, porcellanas,
moveis, de madeira fina e objectos de mero luxo; sujeitas ao expediente de 5 % os materiaes impol'tados livres de dil'eitos de consumo pelas companhias, em prezas ou individuas, a quem se tivesse
concedido dispensa, eque auferissem lucros superiores a 6 % e
inferiores aia % do capital empregado, e elevada a 10 o/o a taxa
quando seus lucros excedessem de 10 % , fixando-se prazos dentro
dos quaes deveriam terminar as concessões dos despachos livres
de direitos de consumo feitas ás companhias ou em prezas que
deltes gozavam.
Foi lambem autorisado o governo para restabelecer o imposto
de estadia na doca e ampliar a sua cobrança ás pontes e cáes
da alfandega, reduzindo á metade as taxa s do art. iOdos decretos
de 23 de ouLubro e 30 de junho de 1 73; bem assim para as
tabellas A, B, C, D do decreto de 15 de julho de 1874, podendo
elevar até 50 % as taxas actuaes; para sujeitar ao sell0 fixo de
200 réis tanto as notas nos despachos de qualquer natureza nas
alfandegas e Mesas de Rendas, como os recibos de quantias não
inferiores a 25 000, sendo obrigatoria a adhesão das respectivas
estampilhas.
Continuavam em vigor as autorisaçães dadas nas leis de 25
de agosto de 1873, e 22 de setembro e 20 de outubro de 1875.
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Autorizou-se tambem o governo a reduzir o formato e desenho
das apolices como fôsse m'ais conveniente, podendo ser assignadas por chancella, não só pelo ministro como pelo director geral
da contabilidade do thesouro.
Determinou-se que nas propostas de orçamento fosse fixado o
maximo da despeza a fazer-se no respectivo exercicio por conta
de cada um dos creditas especiaes de que trata a lei de 25 de agosto
de 1873.
Foi abolida a faculdade de transportar as sobras de Llmas para
outras rubricas> concedida pelo art. 13 da lei de 9 de setembro de
1862. Os creditos supplementares só poderiam ser abertos no caso
de exigencia da despeza; os extraorclinarios sómenle eram
permiLtidos para occorrer-se a serviços, que não podessem ser
previstos na lei do orçamento, e nem ser adiados, executados os
do § 4 0 do art. 40 da lei de 9 de setembro de 1850.
Esta lei devia vigorar tambem no exercício de 1878 a 1879,
exceptuadas as disposições privativBs do corrente exercicio.
Foram appt'Ovados os transportes das sobras de umas para
outras rubricas dos exercicios de 1874 a 1876; e abertos ao governo creditas extraordinarios e supplementares, na importancia
de 17.445:734 068, distribuidos por diversQs ministerios.
No exercicio desta lei o Governo poderia abril' cl'editos sup·
plementares para as verbas indicadas na tabella C, continuando em vigor os das tabellas D e bem assim todas as disposições das leis de orçamento antecedentes que não vel'sassem
particularmente sobre fixação de receita ou despeza, ou sobre
autorisação que não tivesse sido expressamente revogada.

IS?'S

o

conselheiro Gaspar Silveira Martins no seu relalorio
apresentado ao corpo legislativo na sessão do corrente anno, diz,
que o preceito legal de estimar a renda publica pela média dos
tres exercicios liquidados, seria o mais verdadeiro, si as quotas
das imposições fossem entre nós sempre as mesmas, e o progresso do paiz não soffresse intermiLtencias, e se se pudesse
confiar no melhoramento continuo da agricultura e no accl'es'
cimo da população; ou se se pudesse calcular uma porcentagem
corresponden te áquelle progresso.
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Circumstancias porém impl'evistas, como as seccas, epidemias e outros males, que diminLlem a producção e augmentam a
despeza, juntas a variações de taxas que pl'otegem e favorecem as
industrias e interrompem a progressão da renda, tornam improftcuo, o calejo que se prefenda fazer com os exercicios passados.
Assim, pois, o methodo adoptado de tomar por base n renda
cobrada no exercicio passado, ou no corrente 8nno financeiro
lhe parecia menos fallivel) porque attende ás circumstancias
do momento, ás alterações dos impostos, e ao augmento ou
diminuição da renda.
Orçava a receita em sua proposta para o exercicio de 1879 a 1880 em...
.. . 101.000:000$000
eadespeza em................................ 121.119:593$731
Na confecção da proposta teve em vista evitar o uso dos credilos supplementares, que alteram os orçamentos e nullíficam a
fiscali ação do parlamento, pelo que propunha a sua suppressão.
Acredita, que não crescendo a repda na mesma proporção das
obrigações contrahidas, chegará o paiz ao triste estado de ser
absorvida a renda publica pelo juro dos emprestimos.
Era preciso pois ter em attenção o mau estado das finanças e
coragem para estabeleç.er o equilibrio da despeza com a receita;
para isto bastava fazer-se o sacriflcio de reduzir a despeza ao
estrictamente necessario, supprimindo-se alguns arsenaes e estabelecimentos, que se podessem dispensar; reduzindo-se a força
publica ao numero rigorosamente preciso para manter a tranquillidade do Estado; converter a maior parle das legações em
consulados; suspender as novas emprezas; e crear alguns
impostos sobre materias ainda não taxadas.. Si com estas e outras
providencias não se podesse equilibrar o orçamento, desde logo,
em breve se obteria este resultado.
Julga da maior conveniencia harmonisar o anno financeiro
com o civil, e supprimir a faculdade de abrir creditas supplementares.
Acredita, que, apezar de haver no thesouro uma directoria
geral de tomada de contas, esta só serve para tomaI-as aos
agentes subalternos do fisco e aos seus responsaveis. O ministro
que ordena a despeza não tem correctivo nem perante as camaras,
porque, comquanto tenham suas' commissães de orçamento, estas
nada podem "fazer, visto que, eslando sempre os balanços atrazG-'
1i. F.
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elos por dous e mais ünno~, rorJl11ente o ministro que autorisolla
despeza ainda é mini teo, além disto e es balanços são inintelli_
giveis, exltibindo verbas englobadas, e nem o~ orçamento são
instruidos com documentos, sendo feito ú thesoul't), (expres Ao
sua) ao sabol' do ministro dos ministros. Os transportes de vel'bas
de umas para outl'OS rubl'icas, e os cl'editos supplementares dão
os meios para esses arranjos, e por is o nestes ultimos annos
foram despendidos 130.000:000 sem discussão nem approvação
do corpo legislativo:
Tratando da divida do Estado, communica que a externa teve
a diminuição de J:, 1.001.000 por amortisaçüo, tendo remettido o
thesouro em cambiaes para este e outros erviços a importancin
de J:, 2.521.284, que entre o cambio de 23 3/<3 e 251/8 correspondeu
em réis a 25.042: 522:'346.
Diz que, em outubro, devendo ser resgatado o empresti010
de 1859 na importancia de ~ 2 4.0 O e commissão correspondente
a € 1.27-, o thesouro, para esta e outras despezas, lançaria mão do
prodl1cto da venda do enCOlll'Uçado Inclependencia na importancin
de 5.458: 200 .
Os titulos da divida externa regularam entre 8 1/2 e 931/2.
A divida interna teve o al1gmento de 22.4J5:50 " resto da
venda das apolices feita ao Banco do Brnzil.
O emprestimo de 1868 estava reduzido a 26.075:000 e a divida
fluctuante, repl'esenLada por bilhetes do thesouro, era de
42.551:300"'000.

A circulação fiduciaria é de..........•.........• 20 ,961:957$000
sendo papel moeda
. 181,279:057$O~
27,654: 450· 000
» bancario ......•....................
No papel moeda accrescia a im porLancia de 32.000: 000.' em
virtude do decreto de 16 de abril.
As razões qne levuram o Governo a promulgar este elecI'eto,
e que o justificam, roram, a necessidade de acudir aos flagellados
da secca nas provincias do n0rte, e a outt'Gs despezus de urgencin,
como cambiaes, illuminaçúo, esgoto, subvenção a companhias de
navegação, e achar-se a pmça do Rio de Juneiro em grnndes difficuldades não podendo o Banco do Brazil auxiliar o commercio,
que para assim dizer, tinha paralisado as Sllas transacções por
falta de meio circulante, estado que se modificou a ponto de
poder o Lhesouro baixar o juro dos seus bilhetes n 3 % ,
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05 titulos da divida publica fiuctuaram entre o par e 107 8/ 11 , e
ocambio entre 21 1/4 e 24 3/8.
Tratando dos repartiçõe~ de fazenda chama a attenção do
parlamento para o relatorio da commissão nomeada para estuda!' a reforma de que precisava o Juizo privativo dos feitos
da Fflzenda, afim de preencher a importante missão .de sua
creação. Occupando-se com a Caixa de Amortisação, diz, que a
continuar como ia, nada amortisando, era urna repartição inutil,
podendo o seu serviço ser transferido para uma contadoria do
thesouro. Dá algumas noticias sobre extravios nas alfandegas
de Santos, Pará, Manáos e Rio Grande do Nor~e; e termina este
~rLigo com algumas considerações sobre tarifas.
Faz lnrgas considerações úcerca da necessidade da creação
do imposto territorial: conhece as difficuldades de conseguir-se
este resultado em um paiz tão vasto e baldo de communieações
que tornam, sinão impossivel, ao menos extremamente difficil e
dispendiosa a formação de LI 111 cadastro, que é a base essencial
para a boa execução deste imposto, embora algumas nações o
lenham sem possuir esse cada tro, como a Hespanha e Portugal.
Esta razão porém, não podia nem devia influir para que
não se trate de um recurso, que é importante fonte de rendas
publicas em todas as nações e sobre cuja creação são acordes
os economistas: além de ser um meio de renda, o impostoJerritorial tem a grande vantagem de incitar a agricultura dos terrenos
devolutos} sinão pelo proprietarios, ao menos pelos arrendatarios,
ou promovendo a divisão da grande propriedade, constituindo a
pequena lavouro.
Accrescenta que na impossibilidade de pôr-se em pratica este
sysLema de impostos, que se tornaria poderosa alavanca para o
de envolvimento desta vasta regiüo, e fonte de sua prosperidade
eriqueza, convinha estabelecer uma taxa modica e Iproporcional
sobre o valor de cada terreno principiando pelos marginaes das
estradas de ferro e· rodagem, e dos rios, ou os situados nos
centros de povoações e mercados onde se prestem a cultura;
e bem as im urna contribui ~ão de qualidade para os terrenos não
cnltivados do municipio neutro, dos que se conservarem sem'
edificação no centro das cidades. Este imposto deveria ser cobrado
lres annos depois de sua creação.
Voltando á debatida questão dos abusos das assembléas provinciaes exorbitando de suas attribuições, ,conlra expressa dispaM
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sição do Acto Addicional, constituindo materias tributaveis provinciaes, as que são geraes, faz largas considerações, e tendo ouvido
a opinião do director geral do contencioso do thesouro, chegou no
resultado que se poderiam considerar maLeria tl'ibutavel geral.
1.0 A importação.
2.° A exportação.
3. ° A propriedade immovel.
4.° A navegação dos mares terriloriaes e grandes rios.
5.° A viação nas estrados geraes.
6. ° A transmissão da propriedade immoveI de qualquer especie
a titulo oneroso.
7. ° A transmissão da propriedade moveI, consistente em spalices da divida publica nacional fundada, por titulo successivo
ex-testamento, ou ab-intestato ou por doação causa mortis,
Podel'-se-hia considerar materia tributavel pI'ovincial:
1.° Transmissão de propriedade immovel, sómente, e movei a
titulo gratuito, quer por successão ex-testam.ento ou ab-intestato,
quer por doação intel'-vivos ou causa mortis " com excepção da
que consistir em apolices da divida publica.
2. Ó A viação nas estradas provinciaes e a navegação dos rios
internos.
3. ° A renda provavel ou verificada das industrias e profissões
legaes.
4. ° A renda do capital pessoal, avaliada Ou pelas despezas
sumptuarias, ou pelo valor locativo da habitação do contribuinte,
Dividida assim a materia tl'ibutavel, a I1enhuma assembléa
provincial seria licito crear imposto algum sobre a maLeria tributavel geral, nem n assembléa geral poderia lançar impostos sobre
a materia tributavel'provincial, ainda qua~do a assembléa geral
ou as provincioes tivesse deixado de tributar qualquer materia.
Os impostos em vigor, que fel'issem materia tributavel geral
Ou provincial ter-se-hiam por extinctos.
Termina o seu relatorio com a exposição das operações bancarias e das caixas economicas, continuando os montes de soccorroa
serem auxiliados pelo thesouro e emprestimos particulares, sem
satisfazer ainda aos fins de sua creação.
Por decreto de 26 de janeiro se determinou, que a taxa addicionnl, de que tratam o art. 20 das disposições prelim'inares da
tarifa das alfandegas de 3 Lde março de 1874 e o "art. 5° do decreto
de 13 de dezembro de 1875, seria cobrada na razão de 50 % dos

no
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direitos de consumo; as mercadorias constantes do. tabeIla, pngariam os direitos neIla declarados, além da taxa addicional do
artigo antecedente. Estas disposições começariam a ser executadas do 10 de março emdiante.
Por decreto de 11 de abril foi dissolvida a camara dos deputados, e convocada ou tra para o dia 15 de dezembro do corrento anno ;
pelo de 15 se autol'isou a emissão de papel-moeda até a importancia de 60.000:000$ nos exercicios de 1877 a 1878 e 1878 a 1879.
Pela circular de 17 de ahril se declarou, que as directorias do
thesouro nacioDéil eram competentes pura pedir aos chefes de
repartições, e a qnaesquer ontras autoridades, as informações e
documentos de que necessitassem a bem do serviço publico, e pela
de 25 se determinou, que as thesourarias de fazenda deviam dar
conta de suas decisões nos casos de remissão de impostos, não por
officio e remessa dos processos, mas sim mediante as relações de
que trata o art. 6 do decreto de n. 4644 de 1870; e a eIlas compete
tomar conhecimeo to em ia instancia dos recur:3OS interpostos
de decisões das alfandegas sobee questões, excedentes á alçada
destas.
.
Pela circular de 30 de julho se mondou executar desde logo o
decreto de 20 do mesmo mez dando novas tubel1as para arrecadação do Ílnposto de industrias e profissões.
Pelos decretos de 30 de março, 1, 25 e 28 de junho, 27 de julho,
17 de agosto, 18 de outubro, 16 e 30 de novembro foram abertos os
creditas seguintes :
AUN1BTER1OS

Illlperio .
Marinha.
Guerra
Ag1'Íc\lIt~ra·.
Fazenda. .

EXTRAORDINARIOB

26.100:000$000
18.169: 373,~000
44.26. ;373~000

SU PPLE11ENTARES

"OTAL

200:000 000 26.300:000"000
2.007:497' 24 2.007:497.' 2.l,
305:4>6" 68
305 :43& 368
100:268$337 1 .269:641$337
2.426: 770-5096 2.426 :770~096
5.039:972$625 49.309:345$625

Pelos decretos de 25 dejunho, 20dejulho, 5,18 e 23 de outubro)
14 e::lO de novembro, e 3 e 28 de dezembro, foram transferidas as
sobras de uq,1as .para outrDs rubricas: no minisLerio do Imperio
231:631 183, Justiça 261:972:"946, Estrangeiros 37:314 510, Marinha 284:431 640, Guerra 769:057$037, Agricultura 162:094 700,
Fazenda 235: 296 000.
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OrçalUento votado pelo parla.nent:o para o exercicio de
. J.87'8-187'9. e sanccionado por decreto de ~O de outubro
_ de 187'7'.
Receita.
Despeza.

. •
• .

.
•

j

02. 000 :000 'OO~

103. 88i:73t,i)077

Distril)lfida a despem pelos mini~terios do
Imperio. .
Justiça. .
Estr;Lngeiros
Marinha. •
Guerra . .
AgriculLura.
Fazenda. .

7.574:0 $42
6.451 :443,193
LO 2:T3.' 35
10.3- :198' 01
14.897: 09.:;459
'16.4-13:113861
4':1.074:329'000

BALANÇO DE 1878-1879
Receita ordinaria, extraordinaria e especial.
Despeza, . . . . . . • . . • . .
Deficit. • . . . . . . . . . . .

.
•
.

.
•
.

.
.
.

116.460:9 1$1 9
1 1.468:557,' 52
65.007: 57IJ'G63

Despem renlizada pelos minislerios do
Imperio. .
Justiça . .
.Estl·ungeiros
Marinha. .
Guerra. .
Agricultura. Fazenda. .

4 . 59:7i9$037
6.499:065.:;315
840:462·"317
9.415:758'99
14.606:529·'137
47.490:7-16'75
53.75 :21GS263

- A receita teve a segninte procedencia:
Di reito de importação.
Di reito de exportação. .
Despacho mal'itimo. .
·Intel'iol'. . . . . .
Ertl'aOl'c1inaria. . . .
Com applica ão especial.
Deposito. . . . . .

59.308:76750~

18.1.3 :006:'897
1.33 :520$270
31. 50: G8.j.~531
1..327:823'721
i .013:026S302
4.659: 152'440

Na receita extraordinaria figura despezas
771: 041- 603
eventuaes na importanciade
1H .801 :82 . 749
Era pois, a receita ordinarin de .
não incluidos os depositos.
Os recursos de que se serviu o thesollro para a despeza, além
da receita arrecadada, foram:
Emissão de papel-moeda
10.000:000~ODO
»
de nickel.
90:900 000
»
de apolices .
4 .000:0088000
Emprestimo nacional em ouro.
49.945:626 '924
Saldo de 1877 -1 78 .
~4. 759:73D 072
No orçamento votado para este exercicio foi o governo auLo. rizadoparn pôr em execução as resoluç5esjá prescriptns no ol'çamento de !877 - 1878, com o qual foram conjunçtamente votadas.
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conselheiro Affonso Celso de Assis Figueil'edo (depois
vi conde de Ouro Preto) no seu relataria apresentado ao corpo legislntivo pondera, quanto ao exercicio de 1877 - 187 , que este
apresenta um soldo captivo o somma em poder de responsaveis.
Toes quantias, como e sabe, representam em geral alcances
mais ou menos difficeis de cobrança, ou despezas realizadas
porém ainda não classificaclOoS. Não ha portanto ali o menor parcella de dinheiro com que se possa contar.
.
Não era prudente, pei , aproveitar recursos tão duvidosos e
por isso só cuide ria dos dous onnos flnanceiros, o actual e o
vindouro.
Faz uma apreciação do estado do thesouro, e diz que se forem
votados os im postos lembrados, e coberto o cleflcit do exercicio
de 1 79 a 18 O com os fundos levantauos para os serviços dos
creditas especiae , l'e taria sómente prover os meios de acudir ú
insufficiencia da dotação do exercicio de 1 78 -1879.
Si effectuul'-se a cobrança dos direitos aduaneiros na razão de
iDa 20 % em OUI'O, si prevalecerem as idéas em que se firma
ogoverno de reformlll' os repartições publicas, sobrestar nas
de"pezos de obra geroes, ou ao menos reduzil-as e suspender
lodos os ga tos, que não forem indispensavei , no fim de dois ou
tres anno , se não unte , não con Lilluando os sacrificios a que:está
'acluolmente sujeito o thesouro, ter-se-lla a receita equilibrada com
adespezü e o Brazi! no camir11Jo do progresso, que deve percorrer.
No impos. ibilidade de opl'es ntal' umo proposta completa, por
i 50 qlle está dependente do sel).ado o projecto do orçamento de
1 79-1 8::1) que altel'll nãá só o moela ele regular o anno financeiro, como tam bem os algarismos de di versos artigos, cinge-se as
bo es offerecidos pelo seu antecessor, e por is o:orça a receita da
suo proposta para o exercicio ele 1880 -1 81 em
101. aJo: 000 000
endespeza em.
121.119:593731
Trotando da divida do Estado, diz, que a externa teve a 1'e~UCÇão de E 229.100 pela amorlizução dos emprestimos, cujos
Juro haviam sido pogos no devido tem po; e que e la vam dados
as providencias para o re gate do emprestimo de 1 f>9, cujo prazo
se terminava no proximo mez de outubro.
Os re-pectivos titulas tinham regulado entre 61/2 e 91.
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A divida interna teve o augmento de 40.000:000$ com as
apo1ices vendidas ao Banco Rural e outros.
O emprestimo de 1868 não teve amortização; a divida fluctuante
representada por bilhetes do thesouro era de 27.255:90:)$000.
Os titulas da di vida publica ftuctuaram entre 102 e 106 6/10, e o
cambio entre 19 1/8 e 231/8.
O meio circulante em papel fiduc~ario importava em 208.964:957 000, sendo em papel
moeda.
· bancaria ••.

181. 279: 057$000
27. 654: 450$000

Já havia sido determinado, por aviso de 25 de abril, o recolhimento de 2.400:000$000 da ultima emissão, como prescreveo
o decreto, que a autorisou.
Trntando das repartições de Fazenda, acredita sér'da mais
urgente. necessidade uma reforma geral nos seus serviços,
o systema do expediente e as praticas adoptadas parecem
ter sido inventadas para augmentar se.rviços, que justifiquem a
creação de empregos inuteis. Poder-se-ia dizer, que o intuito
dessa multiplicidade de secretarias, directorias, recebedorias,
etc., etc., que tanto pesam sohre o orçamento, é cl'iar empregos, visto que o mesmo trabalho é feito por mais de um em·
pregado, sem algum proveito. Crêa-se um empregado, e logo
outro para fiscalisal-o, e ainda mais um terceiro para fiscal,
deste que por sua vez está subordinado a um director ou chefe
de secção, o qual é p'essoalmente sujeito ao inspector ou di·
rectOl' geral.
Disto resulta; 1° que o mais insignificante negocio é resolvido
com demora prejudicial ás partes e ao Estado: 2° que pesa lodo
o trabalho sobre poucos empregados, zelosos e diligentes, em·
quanto grande numero folga, ou limita-se a reproduzir o trabalho
já feito; 3° que divide-se a responsabilidade e consequentemente
llullifica-se, pois que é sabido, que uns descançam nos antros
quando o pessoal é demasiado; 40 que, por via de regra, o serviço
achava.-se em atrazo em todas as repartições em consequencia de
complicações escusadas, e formalidades imprestuveis, que dificultam e obscurecem o que é claro e simples.
Pondera pois a necessidade de dependeI' a admissão do empregado a.os primeiL'os lagares, de concurso, que prove sufficiente ca·
pacidade e severa moralidade: pague-se bem ao empregado
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porém exiga-se que trabalhe tanto, quanto os de profissão
identica na ordem privada: confie-se nelle emquanto não incorrer em falta; haja inflexivel rigor na punição do abuso, e
louve-se ou premeie-se o que se distinguir; acabem-se as praticas absoletas, e as formalidades vãs. Assim se obterá o triplice
resultf\do de-melhor serviço, pessoal menos numeroso) e despeza
reduzida.
Entende ser conveniente, e mesmo pede autorização para supprimir a C:lixa de Amortização, passando-se o expediente da divida
publica interna para o Banco do Brazil, e o preparo, assignatura,
emissão e substituição das notas para a thesouraria geral do
thesouro.
Insiste nas reclamações de muitos. dos seus antecessores a
cerca do Juizo dos Feitos da Fazenda, repartição que necessitava
de reforma para melhor regularisar-se ~o seu serviço.
.
conveniente.
Tratando dos impostos lembra a necessidade de estabeleceI-os
entre materias facilmente tributa veis, a sim o tabaco, o sal, o
movimento de passageiros e cargas pelas estradas de ferro e
barcas de navegação interior; o phosphoro, os medicamentos
csL1'angeiros manipulados, o gelo, etc.
Os objectos de luxo e sumptuosidade e outros que constituiriam recursos para vencer o embaraços presentes, e realizar no
futuro reformas nas contribuições internas e externas. Chama a
attenção para uma serie de pareceres a este respeito, que se acha
ajlensa ao relatorio, subsidio valioso fornecido por varios funcionarias e cidadãos d istindos, a quem ouviu.
Termina com uma breve noticia sobre as differentes obras das
reparUções de fazenda, e com a publicação das operações bancarias, communicando, que o thesouro abriu conta corrente no Banco
do Brazil com juros reciprocos) pagando o Banco 2 % pelos
saldos e o Thesouro 3 % pelos adiantamentos.
Por decreto de 23 de j unho se mandou vigorar no 10 semestre
do corrente exercicio a lei de 20 de outubro de 1"'77, sendo as
despezas feitas propol'cionalmente ao tempo de sua duração e em
quanto não fos e promulgada a respectiva lei do orçamento e
regulando, dUL'ante es e tempo, a tabella de creditos especiaes,
qUe acompanhava a mesma resolução.
Oministro da Fazenda foi autorisado para realizar operações
de credito até a quantia de 50.000: OOD<t> a fim decon verter em di-
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vida consolidada interna ou externa, em todo ou em parle, a divida ftuctuante, e saldo r a contos do oono financeiro de1878a 1879
pelas despezas autol'izodas pelo corpo legislativo já realizadas ,
ou a realizarem-se.
Ficaram comprehendic1Els nessa autorizaç50:todas as despezas
provenientes de credilos e pcciaes, extraordinarios e suplementares, attinente ao referido exercicio.
Por decrelo ele 9 ele ago to se pre. creveu :
Que as propostas de orçamento, de que trota o art. 13 da lei
de 31 de outubro de 1835, continuossem fi ser apresentadas pelo
ministro e secretario de estado dos negocias da fozenda, sendo
porém divididas em projectos de lei distinctos paro cada ministeria, e contemplando-'e a despeza a fazer-se com os creditas
especiaes, que lhe digam respeito;
Que a porte relativo ó. receita publica e ás dispo ições geraes
formassem tombem projecto separado;
Que approvado em ultima discussão na Comara dos Deputados qualquer do projectos, fosse remettido para o Senado,
afim de ser discutido e votado;
Que approvados todos os 01' .amentos de despezll nas duas
Camaras, a com missão ue redacção daquella que tiver de subo
melter fi lei á sancção imperial, reunil-os-hin para es e fim em
um só decreto, guardada a disposição do art. G2 da Constituição
do Imperio, e disLinguindo-os por artigos como já se praticava;
Que o mesmo se f<.1I'ia com a receita e as dispo ições geroes,
'devendo ser indicados os recursos appLicaveis aos serviços dos
creditas especiaes, sem os quoes não eriam eXe~utados.
Por decreto de 19 de junho foi o ministro e secretori deestndo
-dos negocias da fazenda autorizado n conteolJir um empreslimo
até 50.000:000 conto, com juro e nmol'lização pagaveis em ouro,
ou em moeda circulante no cambio de 27 dinheiros esterlinos
por 1$000.
Os titulas que devem ser ao portador, teT'ia111 em annexo os
coupons para o pagamento do juro.
O preço minimo da emissão seria de 96, e o juro onnunl,
de 4 1/2 % a contar ele 1 de outubro futuro e pngovel trimensalmente, nos primeiros 15 dias elos mezes de janeiro,. obl'i1
julho e outubro ele cada anno. A al11ortisação seria semestl'al, e
far-se-fa no par, por sOl'teio si os titulas estivessem com cotação
-acima de 100, ou por compro si estivessem abaixo.
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foi estabelecida a annuidade de 3.976:800· em ouro, ou
em moeda circulante ao cambio de 27, para o pagamento não só
dojuro, mas do resgate do empre:stimo, que seria extincto ~o
fim de 20 annos.
Ojuro e amorlizaçúo poderiam seI' satisfeitos á "\ ontade do posuidor dos titulos, no Brazil, no Rio do Janeiro, Bahia Pernambuco
Pará, Rio Grnnde do Sul e S. Paulo, e na Europa, em Londres, Paris
eLisboa. Aos titulos deste emprestimo seriam applicaveis todos
os privilegio~, e insenções que os leis ~oncederam ás apolices em
circulação.
Pela circular de 20 de fevel'eil'o se determinou, que as thesourarias deviam conhecer dos recursos interpostos de decisãos das
Alfandegas, antes de os encaminllorem ao tllesoul'o.
Por aviso de 17 de março se mandou lavrar o termo do contracto celebrado com o Banco do Brazil para abertura, no mesmo
Banco, de um credito em c/c até a somma de 10,00:000' ; e pelo de
Sde abril se approvoLl o modelo das novas apolices da divida
publica.
.
Pela circular de 23 de abril se declarou ás caixa ~ econo\nicas,
que podiam receber quantias em favor dos menores, não sendo
preci~a a intervençEío dos pais, e tutore;::, ou do juizo, sinão para o
lel'anlamenlo dellas.
Por Aviso de 7 de novembro se approvou o typo das novas
lampilhas de 40 rs. e se reduziram a 7 o 24 typos de
elampilhas em circulação.
Por decretos de Ç), 16 e 30 de agosto, 27 de setembro, e 25 de
outubro, foram votados 0$ credi tos seguin tes;

Ml~I'TlmIO

Impel'io. .
Jusl,iça. .
mSll'angei,'Os
Marinha
Guerra. :
Fazenda .

.
.
•
:
.

EXTR.\:ORDI~AR(OS

558:692~72

120;000'000
400:533 000

SUPPl.E)!

EN~

ARES

I

TOT.u'
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Orçamento votado pelo p!lrlumento para 08 exercicio!l de
.187'9 - 1.880 e I880 - 1881. e sancclonado pOl' decreto
de 31 de ontnbro de 18')'9

Receita.
Despeza.

. .
• •

.
•

H6 .958:000$000
115.453:243}689

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha; .
Guerra. .
Agricultura
Fazenda. .

7.983:522$400
6.468: 059.'391
845:527:)9 9
10 .3-16 :292$824
13.493: 045:$684
19.12-1:566$391
57.197:229$000

BALANÇO DE 1879 - 1880
120.7dl:900$952
150.133:550$966
29. 31i: 560$014

Receita ordinaria, extraordinaria e especial
Daspeza.
Defioit.

•
.

.
.

•
•

.
•

.
.

.
.

.
•

.
.

.
.

.
.

.
.

.
•

•

Despeza realizada pelos ministerios do
14.863:359.$637
6.722:81.9$383
801:685$825
9.882: 056,'787
14 .231 :399.)873
41. 7l7:066:)182
61. 915:163$279

Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Agr icultura.
Fazenda. .

A receita tem a seguinte procedencia:
Direito de importação
»
de exportação
Despacho marítimo.
Interior. . . • .
Especial (emancipação)
Extraordinaria .
Deposito. • . .

.
•
.
.
.

64.755:265$331
18.512:447'811
2-18:32816[8
33 .976: 438-)598
1.176: 18[$998
1.693 :527~68
358:7013[6

Na receita extraordinaria figura a eventual com a sommu
938:249 l66
de .
118.699:662368
Era pois a receita ordinaria de.
não comprehendendo os depositos.
Os recursos de que se serviu o thesouro foram:
Emissão de apolices .
612:500$000
»
de nickel .
105:000$000
Saldo do exercicio de 1878 - 1879
31.021 :988$li3
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Quadro demo08trativo da receita c dcspeza, e elo valor
oJlicinl da importação e exportação DO quinquennio de
187'0 a ISSO

ANNO

I 75 a f876
176a177
187i a 1878
1876 a 1879
1879 a 1880

Média

REOEITA.

DESPEZ.o\.

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

126.780:018$7 2 166.209:000$000 189.928:0~ $000
135.800: 677.331 155.073:00 :JOOO 196.338:000,'000
157.492:891'669 160.'1 7:000~000 185.5 i:OOO~OOO
1 i.468:557~52 165.319:000~00 210.804:00U$000
150.133:550~966
172.744:000$000 221.928:000"000
120.761:990~952
1'10.506:406 083 149.135:139$218 163.906:000~000 199.715:000$000

103.499:593$008
iD1.063:641$193
110.745: 27' 74
116.460:9 1:J189

Este movimento commerci.al foi feito por 34.868 navios de
longo curso, com 23.678.~95 de tonelagem e 58.782 navios de
cabotagem com 18.242.546 tonelagens.
Aimportuncia totol do quinquennio para a
receita foi de.
552.532:033 416
epara a despezo
745.675:696. 90
193.143: 662.'674
dando o deficit de •
Amédia annual
para a rocei la. • • .
para a despeza. . • .

i10.100:000~OOi

149.135: 139$218

Aporcentagem do augmento neste quinquennio, em relação
ao precedente, foi:
para a receita .
4,81
para a despeza
30.62
Differença para a
primeira.
36.028: 776$540
segunda.
174.809: 959. 324
Quando a progl'ess5.o da renda) neste quinquennio, teve um
fraco desemolvimento, a despeza se apresenta em proporção extraordinaria, resultando para todos os exercicios deficit, o qual
emseuconjuncto S~ elevou á somma de 193.143:662674. Este
resultado não foi devido á progressão natural das despezas ordinarias, fiéiS á terrivel calamidade da secca nas provincias do
Norte, ás quaes se prestaram soccorras publicas.
Comparada a receita ordinaria deste quinquennio com a elo
anterior, se acha apenas o augmento de 25.290:745$059 ;' o que dá
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uma média annual de 5.118:149 Op. A receita extraordinaria foi
ele 12.004:772'647 inferior em 1.311:566'878, á do quinqoennio
anteriol'. A' importancia elos creditos abertos foi de 105.488:970 446.
Os recursos de que se serviu o thesouro para acudil' aos seus
compromissos fora m, além da receita arrecadada:
,

Emprestimo interno em OUt·O. • • •
»
externo......
Emissão de apolices da divida publica
"
de papel-moeda. . . . .
"
de bilbetes do thesouro . .
"
de nickel. . . . . . .

49.945:6203000
411. 4-10 :OOOsOOO
79 .505:51)0$000
40.000: OO'J~OO
U. 738:100~OO
432:200$000

Nesta data a divida do Estado era seguinte:
DIVIDA EXTERNA AO CAMBIO DE
Capital real

Empresbimo de
»
de
de
"»
de
de
»
de
"»
de

1 52
185>
1860
1863
186187i
18T

Nominal cil'cuiante

954:2-0
1.425:000
"« 1.210:000
« 3.300:000
5.000:000

•
•
.
.
.

:C

':C

"

«
«
«
«
«

«
«

23

3.000:000
5.000:000

"

4U9:800
274-: LOO
483.:500
1. 048:000
5.643:700
3.124:800
5.112:300

Em réis

4.275: 853}21ln
2. 859: 9~5}l00
5.044: 839~1lOO
20 .325: 432-:iQ00
5g.8'6:3ô5"0~

32.604:163"200
53.341 :738;'2110

DIVIDA INTERNA FUNDADA

. 26.075:000'0'10'
335.397: 100SOO0
i. 97 :000'000
1l9:600 '000

Emprestimo nacional de 1863
Apolices de 6 %. . . . .
»
de 5 %. .
"
de 4 %. .

363 ,569: 700;.000
3.635:697.;-.000

Amortização devida.

O Estado pagou de juros, no correntee xercicio,pela sua divida
31.190: 914$404
fundada
7.572:426, 50
Sendo juro da divida externa.
23 i 61~: 4-87$854
»
»»)
»)
interna.
Juros nãâ reclamados, convertidos em npolices, segundo a
1.072:300$000
disposição da lei çle 28 de outubro de 1848.
Divida
Activa. . • • . • • • • •
Passi va representada
Fluctnante por bilhete. do thesouro
Depositos, cofre de orphãos. . •
Defuntos e ausen'tes.
DIversas origens. • •
Caixas economicas •
Monte. de soecotro •

10.46-l,:252PôO

.

,

27.2:;5: 90?'000
16.478:705 00

2.632:487'000
9.499: 796$000
12,924: 9-12$000
140:417$000
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Total do ouro amoedado de conformidade ao decreto de 1849
em moeda de 10 ~OOO .
Prata . . .
~ickel. . •
Bronze. . . • . . .
Papel-moeda. . . . .

Opapel

495
9.213
16.7-12
1. 3
1.128
1 9.25:3

72ISOO0
254. 'oon
10l 700
-13\Y'00J
3546000

Bancar'io em circulação era

Banco do Bl'azi 1. .
• da Babia. .
• do Maranllã)

.
.

.
.

.
•

•
•

.
.

.
.

. .
• .

26. 22J:OOO, 000
1.225:675'000
20d:775)OOO

Averba annual dos pagamentos a pensionistas, aposentados,
ereformados nesta da ta era:
PensionisLas. . . • . • • •
Reformados da marinha e g ·arca.
.\posenLado.. . . • . • • •

•
•

Quando ainda o paiz nüo se tinha libertado dos pesados sacrificios, que lhe acal'retoLl éJ guerra do Paragu[lY, os annos de
uxeram uma calamidade não menos lamentavel,
I 77-1879 lhe
ado Lerrivel flagello da secca nas provincias do Norte.
Asecca, especialmente nas provincias do Ceará, Rio Grande
do Norte e Parahyba, e parte do centro das de Pernambuco, Bahia
ePiauhy, i to é, D fnUa absoluta de chuvas por bum, dous e mais
annos, leva o terror e a mi eria a toda essa população infeliz, que
halda de Lodos os recurso da vida, não tem outro expediente
senão reLil'al'-se 1ara a cidades do litoral, onde :pelos soc,corros
puhlico encontra o meio de não morrer á fome.
Essa emigração é tanto mais neces aria, qUéllltO em pouco
tempo a industria agl'icola e pastoril desapparece pela faHa das
chuvas, e os meios de subsistencia principalmente na classe
pobre exLinguem-sB; e levar recursos ao interior da provincia
é empreza difficil, onerosi sima, e as vezes imposs!vel, pois que
nem ha. meios de transporte, e nem agua. ao menos, para
ebeber.
EsLa calamidade foi horrorosa nos annos de 1877 a 1879; só
aprovincia do Ceará perdeu, mortas pela fome e pela peste mais
de 200.000 pessoas, e si a este numero addiciornar-se o da que
emigraram para fóra da provincia, não é exagerado dizer-se,
que o Ceará perdeu uma população superior a 400.000 pes oa .
Neste quinquennio, além de outras causas, que muito influirani
para oaugmento de despezas, especialmente no que diz respeito
nmelhoramentos materiaes, avulta a verba de soccorros publicos
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ás provincias do norte flagelladas pela secca, essa verba imporia
na somrna de 74.163:806$159
As despezas effectuadas se dividiram pelas provincias do Ceará
Parahiba, Rio Grande do Norte, Piauhy
Neste quinquennio teve grande desenvolvimento a construcção
de vias ferreas, e de telegraphos electricos. Despendeu-se: com
este ultimo 4.593:181$276, com o encanamento d'agua, no decennio,
29.666:3~0. 197, com o serviço da colonisação 8.613:989$676. Concluiu-se o ediflcio. da typographia nacionnl que importou em
1. 004:012 ~585, e fizeram-se outras obras em que se gastaram
quantias importantes.
O movimento commercial e industrial teve grande incremenlo,
o que se demonstra pelas seguintes concessões que, apezar de
não serem todas realisadas, não deixaram pela maior parte, de
ter execução. Foram concedidos de 1870 a 1880 374 privilegias
por diversas invenções; 142 pnra exploração de m i l1eraes. Foram
approvados estatu tos e autorisações para incorpo, ação de companhias de 32 estradas de ferro; 40 de carris urbanos (bonds);
30 de seguro maritimo terrestre e outros; 32 industriaes; 3'1 de
navegação a vapor; 8 de gaz; 5 de telegraphos electricos; 4 de
docas; 3 de colonisação ; 2 de aguas;2 de carruagens; 1 de transportes e de 12 bancos.
Os engenhos centraes para o fabrico de assucar de canna,
aguardente e outros productos, aos quaes foi o governo, por lei
de 6 de novembro de 1875, autorisado a garantir juro pelos
capitaes nelles empregados, tornaram-se uma fonte de especulações para os concessionarios, que não tendo proporções, nem
habilitações para reulisal-os, venderam seus privilegias a di·
versas companhias que se organisaram em Londres. Iuilas
destas concessões porém deixaram de ser levadas a effeito pela
falsidade das bases, em que se fundaram os concessionarias pora
obterem os privilegios.
No orçamento votado para os exerClCIOS de 1879 a 1880 e
1880 a 1881, se mandaram pôr em execução as lseguintes dis·
posições:
Supprime-se a directoria de estatistica, que passará a formar
uma ecção na secretaria do imperio, A secretaria da marinha
terá um director geral, tres chefes de secção, quatro 1° S officiaes,
quatro 205, quatro amanuenses, um archivista, um porteil'o, um
nj udante, um continuo e tres coi'reios ; os empregados que exce'
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derem deste quadro serão nomeados para outras repartições da
marinha. Ficam supprimidos tres lagares de praticantes na contadoria, dons de 205 escripturarios, quatro de 305 e seis de 406 •
Os lagares de almoxarife, de porteiro da 211 secção da Intendencia
da Corte e 10 serventes. Outras reducções ou suppressões tambem
se fizeram nestos repartições e na da guerra.
Ogoverno ficou autorisado para emiLLir bilhetes do thesouro
até a somma de 16.000:000.. como antecipação da receita no
exercicio desta lei.
São approvados os transportes de verbls feitos nos exercicios
dei 7601877 e 1877 a 1878, e aberto um credito de 53.333:593$320,
distribuido pelos diversos ministerios, bem como os de que
traIam as tabelLas apresentadas pelo ministro da fazenda.
Só se poderá abrir credito supplementar para verbas mencionadas na tobelLa D.
São creados ou alterados os seguintes impostos:
A al'mazenagem das mercadorias depositadas nos armazens
da alfandega e mesas de rendas é a seguinte:
Até 6 mezes 0,5 % ao mez, até 12 0,7 % , até 18 0,9 %, até
24,2 % , por todo tempo. Os navios e saveiros, que atracarem ao
caes da doca na pnrte exterior, pagarão 600 réis por metro de caes
occupado por dia de descarga, e 300 ré.is quando não se effectllar.
Dos que atracarem pela parte interior, 800 réis no primeiro caso
e400 réis no segundo.
03 que estiverem na doca, sem atracar, pagarão 100 réis por
dia por I.onellada melrica de arqueação, e nos feriados 50 réis.
Pelo embarque e desembarque das mercadorias pagar-se-ha
por volume, de peso, não excedente a 501dIJogrammas, 40 réis,
epor fracção 20 réis.
Fica elevada a taxa do imposto de pharol ao duplo.
São elevados a 40 % o imposto do consumo do tabaco; ao
dobro o taxa do sello fixo dos substabelecimentos do art·, 13
§3o a as do art. 13 §§ 4 0 e 60 até 14 do regulamento de 9 de
abril de 1870; até 50 % as da tabelln annexa ao decreto de 24 de
abril de 1869.
Fica elevada ao dobro a legun além da demarcação:
Todas as pessoas que receberem vencimentos pelos cofres
~ublicos geraes, comprehendidos os pensionistas, reformados,
Jubilados etc. etc., ficam sujeitosá contribuição de 5 % sobre os
vencimentos, excepto os inferiores D. 1:000~ e os dos militores de
a, F.
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mar e t~I'1'a em call1panlw, e os que se abonam como jornal nos
operarias; o. taxa de escravos é elevada ao duplo. Os impostos
de 10Leria ficam ele\'ados, sobre o ca pi tal 30 % > e sobre os premios
20%. As das pI'ovincias pa"'ar5.o o imposLo do sello.
Por lícencas ;1 rjJadãos brazileiros para aceitarem distinções
]lOnorif!cas esLmng iras se pagará:
PO\' rpalqu9\' di, ti:lc,ilo inferi.Jt' .L c:>mme:1 auor.
lJ3 comm?Iltlacloi'
,.

Inrii) ,

:»
»

yi3:';JIlJe.

;>

IU.II',lllez,

c )11(1.

,

250,mJ
5UO,' lOJ
2:00~" lO!
4:[100 OO!
G:O~0~01

,

:OJJ '?JO

Co!mJI'-se-luI0 20 ]"'is por meLI'o qllac11'aco peios Lerrenos nUa
edificados no cic1nde elo fiio de Jo.neil'o· e bem assim a taxa de
-8 r~i:s a 1~, conforme o. c1istancin perco!Ticlo, por passageiro, sem
distinçilo, c[lle ci rcu lar nns esLl'8d as ele fOI'ro de Lrtlcçüo a vapol'
construida::. pel estado, O~l pai' componhias parliculares, qlle
tenIlam su])vençilo, garanti;] Oll flonç:Js de ,ÍUI'OS, sendo esta laxa
exLensivo nos passageiros las barcas de vapor dos companhias
subvencionados pelo esLo.do, Sel'á tambem cobl'odo a Loxn de
2.0 réis pJr passageiro que Cil'c'lIar nos linhos t'orrens ela cidade
do Rio ele Janeil'o e setlS sl.1burbios, Ll'amways ou carris urbano
de truc:;J animada ou por vopor,
Ficam sujeiLo~ ao imposto tle 5 % os for03 e lauelemios cobl'D.dos sobre o.s pI'opriedocles urbanas no cÓI'le, c sobre as I'moes
em LoJo o imperia.
O govel'l1o é auLorizndo Q reduzir na imp0l'Loçüo u taxa dos
vinhos communs, e asjoius; o rever a tmifa elos olfandegusdas
províncias fl'OnLeil'as; e a lotoção ele lodos os corLorios, e offieios
fias àiver3us instuncios.
Fico. revogado o paragmpho llnico elo nrt. 2° do. lei de 12 de
Q~l(ubro de '1870.
A presenLe lei regerá Lambem no exercicio de 18"0 u 188i
exceptuados os creditas especiaes, que se extinguirem no de
1879 a 1880.
Continuam em vigor Lodas as disposições elos leis de ol'.;amentos antecedentes, que nJo versarem parlic~llarmentesobre a
fixaçEio ela receita e despezo, e as aulol'izoções que não tenham
sido expressamente revogadas.
l
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ISSO

o conseU1eiro

José Antonio Saraivo, no relataria apresentado
ao corpo legislativo na sessão d'esse anno, acredita que ainda
não é sutisfactorio o estado financeiro do paiz, e nem o será
emquonto perdurar a necessidade de supprir com operações
de credito a deficiencia das rendas publicas; é preciso que o
accrescimo natural e seguro da receita, auxiliado pela economia nu despezo, offereça margem para a liquidação dos
saldos reaes, que entendem com os mc1l10l'a111entos de que se
pred a.
Os emprel18ndimcntos encet dos fornm U111 pouco nntecipadamente feitos, sem cogitnr-se dos meios parq sua execução, e no
modo convenicnte de h!l"el-os; i to tem produzido alguns e111ooraço- ao thesouro, e que não podem ser remediados senão gradualmente; o que se tem feito foi conseguido éom n emis ão do
papel-moeda e apolices da divida publica e mesmo com empreslimos; porém espero que com os recursos obtidos com estas operações e o desapparecimento da secca nas provincias do norte,
se chegaria a solver todo os com promissos, sendo convenienle effectuar no"a e efilcazes economias, extinguindo todos
os serviços que nua derem re Llltados equivalentes ás despezas,
c aquelles, que não compensarem os actuaes sacrificios com a
probabilidade, ao menos, de futuros lucros.
As profundas ü1teracões que soft·rel'o.m gro.nde parte dos
impostos, que constituem o. principal fonte do. receita, tornam
impossirel fazer-sc uma avaliaçJ.o exacta para o. proposta do
exercicio de 1881 o 1882, mas acredLLa, attendendo ao movimento da receita geral no exercicio de 1880 a 1881, que a prudencia acon elha tomar por base o algarismo desso. proposta
para oexercicio de 1881 a '1882.
Receila. .
116.953: 000· '000
Despeza. .
118.286: 798" 514
Tratando da divida do estado, foz menção do novo emprestimo
nacional em ouro ou seu equi valente em papel ao cambio de 27,
autDrizado pela lei de 23 de junho de 1879, na importancia de
6D.COD:OOJ$. Este emprestimo foi realizado o. 96; tendo a emiss1io
nominal de 51.885:000$000.
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A di vida externa teve a reducção de E, 587.400 correspondente
á sua amortização, sendo com a regularidade precisa pago o
seu juro. O thesouro remetteu para este e outros serviços a
Eomma de E, 4.573.551 correspondente a 54.270:135$700 entre
o cambio 19 a 23.
Os titulas dessa divida tem regulado entre 93 a fl4 l'.
A divida interna teve apenas o augmento de 12:400~ pela emiss§.o de apolices para pagamento da divida inscripta; o emprestimo de 1868 teve a amortização de 2.193:000~; a divida flutuante
representada pelos bilhetes do thesouro era de 11'.632:700$000.
Os titulas da divida publica fluctuaram entre o par e 105 e o
cambio entre 20 e 23 %.

o meio circulante flduciario era de
sendo popel-moeda
bancario. •

215.677 :816$000
189.199:591$000
26.478: 225$000

a diminuição de 58:763.... que se notava na circulação do papel
moeda em relação a do anno anterior, foi devida ao resgate feito
pelo troco da moeda de bronze.
Faz algumas considerações ácerca da baixa do cambio, não
c.omprehendendo este facto vendo o Imperio nas melhores
relações com todas as nnções, e re:llizur colheita de uma safra
extraordinaria do pl'imeiro genem de exportação, o café, cons·
tando-Ihe haver ainda na serra grandes depositas deste genero;
o Banco do Brazil augmentando o seu credito na Europa;
não fazendo o thesouro pressão sobre a praça, e entregando
aos respectivos possuidores os titulas do emprestim0 nacional
de 1879, que tem coupons, que substituem saqu.es: pela facilidade
do-"paO'amento
trimensal em ouro nas prlncipaes praças,
,. ,
.
~

da Europa.
Todos estes fados e cado. um de per si, diz e11e, seMam suffl~
cientes 'paro determinar a alço. do cambia, si estas oscillaçõ~s;
fossem reguladas p'Or circl1mstancias normaes: é preciso, P0!9r
'estudar qual à causa de semelhante phenomeno.
d
A causa deste phenomeno, digo eu, parece estar demonstra a
'na tabella n. 15 do proprio relataria do ministro, onde se vê que,
.
.
.
o theso uro
ide Janeiro! de'1879 a abrll do anno segumte, sacou
51
.
1
. a de ;, 4 573.5 ,
para a praça d e Londres o. llnportan e ·somm
't'a
e quan I
q4~ l?ntre o cambio de 19 a 23 corresponde á enorm
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de 54.270:135$700; desde que o governo é concorrente a cambiaes e se apresenta no mercado, o cambio necessariamente
baixa.
Occupando-se de alguns impostos creados, cuja execução tem
sido demorada por falta de clareza na disposição legislativa,
entre os quaes nota o de 20 réis annual por metro quadrado
dos terrenos não edificados na cidade, o do papel e titulas,
premios de loteria, armazenagens, docas, pharóes, etc., reclama
do parlamento a conveniente intelligencia das respectivas disposições.
Tendo-se reconhecido a facilidade com que eram flllsiflcadas
a~ estampilhas fabricadas nos Estados Unidos, resolveu o governo substituil-as pelas fabricadas na Casa da Moeda} que
melhor resistem aos agentes empregados para adulteraI-as; e
a irn, em lagar de 24 chapas ou taxas de estampilhas americanas, foram reduzidas a nove dos seguiu Les valores, 100, 200,
400,503, 1,., 2$, 5$, 10$ e 20$. De abril em deante, quando principiOl'am a ter circulação, foram distribuidos pelas repartições de arrecadação 4.689.806 correspondente a 1.218:905$600,
achando-se em dcpo ito 3.284.698 equivalvnte a 2.018:566$800.
Dando breve noticia sobre as obras de algumas repartições
de fazenda, coml11unica que as da Alfandega da Côrte estão
quosi terminadas, tendo o ministerio da fazenda entregue ao
da agricultura, e e. te á Cam ara Iunicipal o cáes da praça de
D. Pedro II para logradouro publico.
Termina com succinta descripç&o sobre o movimento bancaria e caixas economicas.
Pela circular de 15 de janeiro tornou-se extensiva a todos os
impostos a disposição, que autorizou a receber-se a taxa ainda
depois de findo o semestre neldicional; e pela ele 13 de fevereiro se declarou, que não podiam as thesourarias transferir
de uns para outros exercicios as sobras das verbas do orçamento.
Por aviso de 13 de março se declarou que é indispensavel
alicença do juiz de orphãos para a venda de apolices perten~
cantes a menores, ainda quando emancipados sejam.
Pela circular de 9 de junho se declarou que a mercadoria que
Dilo pMe ser assemelhada fica sujeita a direitos acl valarem
na razão de 30 o lo, devendo iniciar-se para cada despacho um
processo novo e especial.
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Por decretos de '10 e 20 de setembro, 12 e 26 de outubro, 10,
11, e 12 de novembro e 29 de dezembro fOl'am approvados os
creditas seguintes:
MINISTERIOS

Imperio
Justiça.
Guerra.
~gricultura

Fazenda .

EXTll.tOROIX.tRIOS

SUPl'LE)rE:'lTARE~

6. ~ô-!: 5863256

123:209' 62
3
464:S02' 78
2.211 :51-!~956

7.146:268 '085

ô..J13:313"5-!j 13.559:5 1$630

301 :681•• 26

.

TO'l'AL

253:235~7

3.360:5J9~)66

340: 005000

424: 91~1'8
2i3:23:iIS3
46 I :802. S78
.716: tOB215
3.70J:549:%6

OrçaIncnto votado pelo pal'lalllento pal'a o exercieio de
187'9 a 1880 e J,880 a 188Jl.. suneeionado por decrelo de
31 de outubro de 187'9.

llG.9jS:00J' a
il5 .·15S:243)~'9

Receita.
Despeza.

Distribuida a despeza pelos ministerios do
Impel'io. .
J lIsti a. .
Estrangeiros.
Marinha
Guerra. .
Agl'icultura.
Fazenda.

7.93:522.'.J.{))
6.468: 059~391
815: ,-27~099
10.34G:29.2;8240
13.,193:0·1:)$G 4
10.1U:56u, 301
57. 191:229"OJO

BALA IÇO DE 1880 - 1 81
i3L21J:9jj~]I)

Receita ordinaria, extL'aol'clinaria e especial.
Despeza. • • .
Deficit. • .

i3' .583:000fSU
7,30 :039.001

Despeza realizuda pelos ministerios do
Imperio .
Justiça . .
Estrangeiros.
Marinha.
Guerra . .
Agricultura.
Fazendfl.. .

8.064: 154.'061
G.425:780S171
831:7 1 24
11.234 :3jl 6:52
13.613: O 9,' 3
36.79 :932:;.420
GO. 715: 001 111

A receita tem a seguinte procedencia
Dil'eitos de importação.
"
de exportação.
Despacho mal'ilimo.
Interior. . . . . .
Especial (emancipaçii:o).
Extraordinaria. .
Depositos. . .
Na receita (xtraordinaria Jiglll'a como eyentual a somma do.
E', pois, a receitaordinaria de .

67.860:959 H'
20.434: 533'00
385:610 16
36.39 :50JSi57
i.281:ôGSS'l3!
i 996:759S235
2:910:919 -14
'1 157:405 • ,
i2Ú61:28r )
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03 recursos de que se sei viu o thesouro foram:

ii. 0i4 : 300.'000

Emissão ue lel1'1\s UO Lhcsouro.
.\polices ' . ' .
110e1a de nlCkel. . . . . .

6: 00s000

107:00~~OCO

1.881

o conselheil'o José Antonio Soraiva, no rclalol'io apre~entad()
ao COl'pO legislali vo no presen te sessão, congratula-se pelo feliz
l'e3ultado de haver se conseguido o eqllilibrio no exercicio de
18.0 u 18:l1 entre a receita e a elespezo; e tunto mais o sutisfoz
este resultado, quan lo está convencido ser isto devido ao pr,)gresso naturo I e con tinuo das rl~ndas pub licas.
Diz que o empl'estimo é um reclll'SO poro. os elias difficeis ou
um meio de emprehender melhol'omentos ele tal infiuencia no
desenyol \'imento elas ind ustl"ias, que deem uma garan lia efficaz
aos compromissos do e~tado.
Ocorpo legislativo, felizmente, já começou a executor es e plano
finnnceil'o, epai' isso póde se dizei' que a diYida fluctw:ll1te, que tem
de er con 'olidado, representa em sua maxima parle o importancia de despezos feitos com o construcção ele estradas de ferro,
colonisação e outros melhoramentos, que devem exel'cer beoeBca
influencia no desenvolvimento da riqueza publico.
AlgUllS destes melhoramentos já vüo influindo no allgmento
das renda, convém trotar de fortalecei-as, e não confiar sómente
na receita das alfandegas, e desde que assim acontecer, poderse-hu diminuir os impostos ele exportação, que tornam desiguae llS condições de alguns productos nos mercados estrangeil'os, principalmente onde encontram similares introduzidos
com vontagens .
Si fosse obrigado 11 cingir- e aos principios estabelecidos na
lei de 21 de outubro de 1843, ver-se-hia forçado a fazer a estimativa de sua pl'Oposta no termo medio de 114.025:000', o que não
era uma verdade, e por isso segue o processo ha aonos adoptado
pelo thesouro de basear a estimativa nl1 cobrl1nça effectlladl1 no
exercicio em liquidação, e per estes lermos dá'a proposta do
eXercicio de 1882 1118 3
Receita,
Despeza •

123.283:00 '000
127.334:1'18:"733
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Desejando dar toda a clareza ao orçamento para a sua discussão, resolveu de accordo com a disposição do art. 25 da lei de
31 de outubro de 1879 adoptar a nova nomenclatura concedida na
circular de 4 de ngosto e pOI' eUa passaram a 34 as verbas ,
que na lei n. 3017 não passavam de 24, o que se tornou preciso
para fazer conveniente descriminação dos serviços e melhor
classificar a despeza.
Faz um confronLo da receita e despeza dos quatro ultimas
quinquennios e delle conclue que, apesar do augmento da
receita, a despeza excedeu extraord inariamente em alguns; o
que se explica C')1l1 a guerra do Paraguay e a secca nas provincias do norte.
Fazendo a mesma comparação com relação a divida publica
chega ao resulLado de que quando o estado era devedor de
283.274:571$ a sua renda apenas era de 262.680:130$ (primeiro
quinquennio) no ultimo quinquennio era devedor de 817.003:000$,
a sua renda era de 535.257: 000,,; não são desanimadores estes
algarismos.
Apresenta considerações acerca da necessidade de crear-seum
monte-pio, paro resgunrdar as familios da classe dos empregados
publicos, nas suas mais urgentes necessidades, estabelecendo-se
uma pensão correspondente aos seus vencimentos. E' verdade
que já existe o monte-pio dos servidores do estado; porém este é
facultativo, e podendo ser mesmo nesta instituição aproveitada a
idéa se poderia tornar obrigatorio adiantando o estado a joia
'8 primeira annuidade, mas isto sendo quasi impossivel por
muitas circumstnncias lembrava a creação de uma instituição da
qual fosse obrigado o funcionario a fazer parte concorl'enc1o com
quatro por cento dos seus vencimentos.
Tratando da divida do estado, diz que a externa teve além do
amortização de E 775:296 o resgate do remanescente do empres·
timo de 1852 na importancia de E 3OJ.200 vencido em dezembro
do anno anteriol'.
Os titulos dos emprestimos brazileiros em Londres são de tal
sorte apreciados que poucos vezes apparecem no mercado; estavam os de 1871 e 1875 a 99 e 100.
O thesouro remetteu para estas e outras despezas a quantia
J!,4.16LOOO que entre o cambio de 20 a 23 corresponde a
46.166:431 040.

A divida interna apenas teve o augmento de 6:000$ peja
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emissiío de apolices para pagamento da divida inscripta; o empresUmo de 1868 teve a reducçl10de 29 L 000$ ; a divida fiuctuante
representada por bilhetes do thesouro era de 28.944: 700$000.
Acotação das apolices fiuctuava entre 101 n ~09 e o cambio
entre 20 5/ 8 a 23.
2t2.284:605$OOO
omeio circulante fiduciario era de.
188.155: 455$000
sendo papel- moed a.
24.129: 150~OOO
bancaria .
As loterias foram autoriZEldas por lei para diversos effeitos
industriaes e caridosos; isto data de remotos tempos, e ultimamente tem tomado taes proporçãe , que se vai tornando um jogo
immoral, contrario aos bons principios sociaes e economicos.
No estado em que se acham comprometLidos estes interesses,
não é passiveI uma brusca suppressão; mas torna-se de grande
conveniencia ir preparando para gradualmente acabar-se com
ellas, respeitando direi los adquiridos. O meio m:1is seguro e racional que se offerece seria desde já decretar) que depois de extrahidas as loterias concedidas por lei, ficassem eUas abolidas,
não sendo permiWdo a venda 03 côrte de bilhetes das loterias
das provincia , e nem estrangeiros.
A abolição das loterias prejudicará a renda publico, e em
grande escala as benemeritas associações de caracter beneficente)
em compensação, porém, contribuirá para o melhoramento dos
costumes, e o ponto de partida para o desenvolvimento da utilissima e moralisadora instituição da caixa economica.
Tratando das diversas repartições de fazenda, lastima, que o
serviço da cobrança da divida activa não tenha maior desenvolvimento, sendo feita com muita lentidão, e insi te, como alguns
de seLlS antecessores, pela reforma do juizo dos feitos da
fazenda.
.
A casa da moeda cunhou para o estado e particulares, no
exercicio anterior: em ouro 46:026$000, em prata 38: 31$200, em
bronze 34:550.'000, em nickel139:400"OOO; 10.651.174 estampilhas,
3.651.960 se110s do correio, 31.738 bilhetes postaes e fez outros
trabalhos.
Dá conta das alterações feitas na tarifa, autorizadas pela lei de
5de novembro, mas acredita que deve ter caracter provisorio,
porque torna-se necessario estudo e observação', communica ,
que deixaram de ser arrecadados os impostos supprimidos pela
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lei de 5 de novembro de 1880 e os annexos do nrt. 11 elo decreto
de 29 de novembro de 1879, conLinl.lnndo em vigor as que regularam esse imposto com os fabricantes e mercadores.
Tratando dos bancos e caixas economicas, loslima, que estas
não tenham nas provinci3s o desenvolvimento, que em ele esperar.
(Ainda não é turde paro o desanimo, pOI'a esLabelecimentos
desta ordem, destinados ao povo, que nem sempre comprehende
com facilidade 03 seus proprios interesses) é preciso dar'tempo, eo
resultado da economia sl3rú o esLimulo que farú a propaganda.)
Hoje esttio estabelecidas caix.as economicas no AmaZOl1118, Porá,
Maranhão, Ceará, Pemambuco, Alogôas, Espil'iLO SnnLo} S. Paulo,
Paraná, San ta Ca Lharina, S. Ped 1'0, tinas, Goyoz e ~IaLto-Grosso.
O acLo legislativo no anno de que se trata limitou-se á promulgação do decreto de D de jDneiro, pelo qual se ref01'll10Ll a
eleiçtio dos l'epresentanLes dD naçao, q leI' gel'a I, quel' provinciaes
e municipaes, pal'a o systema do eleição dil'ecLa, acabando-se
com o de dous grãos; por decI'eLo de 7 ele janeiro dá-se por
terminada a sessüo exLr~oJ'diflaria no dia 10, e pelo de 12 de
março foi odiada para 15 de agosLo a reunião da ossemblén geral,
que por decreto de 3~ de junho foi dissolvido, cOlIvocando-se
ouLI'a poro o dia 31 ele dezembro, sendo marcado o dia 31 de
outubro pura pl'Ocecler-s á eleição em Loclo o im pCI'io.
Pela cÍl'cular de 3 de janeiro S0 eleclarou ubolido o imposto do
fumo, o contar da 2:1 prestação do exercicio ele 1880 o '18 I, e
se determinou desde qUOll'io devia-se começar o cobrança do
. imposLo de 50 % addicionaes sobre os elil'eiLos de importação
de vinhos seccos e outros,
Pela circular ue 2L de janeiro os Lhesourarias de fazenda
conhecem dos recursos em que a impol'toncia dos direitos excede
a sua alçada, com a limitação unica dos reCUI'~OS de revisto.
Por aviso de '16 de março se declarou que as Lhesourorios não
teem compeLencia paro dispensarem o lermo de LI'ansfel'encia das
apolices da divida publico, adquiridas por hel'unça Lestamentaria,
e nem são passiveis ele impostos decretados pelus as embléas
provinciues o legados em opolices gemes, que n50 se acharem
inscriptos nas respectivas Lhe ourarias de fazendo, e sem a intervenção do juiz de orphüos n5.o póde ter logar a venda de apoUces
pertencentes a menores.
Por aviso de 31 ele janeiro se mandou proceder ó. substituição
das notas de 500$ d9. 4a estampo, e pelo de 21 de abril das de 20·
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da 611 estampo, e se proroga o prazo do substituiçl10 sem des-·
conto das de 100· da 4.1 estampa.
Pelos decreLos de 22 de janeiro, 27 de abril, 11 de junho, 6, 20
e 26 de agosto, 10 de setembro e t 7 de dezembro foram abertos os
creditas seguintes:
MINISTERIOS

EXTR.lORDIX.lRIOS

40:000~000

SurPLE)LEX1'.lRE,

TOT.lL

ESLl'angeil'.. ..........•.

630:000" 00
100: 15 ~ 17~

Guerra
.
Agricullura.....•.......
Fazenda
.

2õ:000;)000
,.223: 126~265

5l9:39ô~632

670: 000.:;000
100: 158S472
519:3D6'632
2': 00 '0)1)
8.223: 126'2G5

0.5 0:68LS36g

9.540: 6S 1"'360

Imperio................

40:0:J;)~OOO

Por decreto de 24 de dezembro foram transportados 34:234:'F0
no ministerio do impedo de uma para outra verba.

OrçOlnento votndo Ilelo pal'lalnenlo para o cxerclcio de1881 a 1882 e sauccionado pelo decreto de ~ de uove1llbro de 1880

Receita.
Despeza.

116.592: 00'). OJO'
114.2 :67330:>

Distribuida a despeza pelos mini lerias do
Imperio .
Justiça. .
Estmn"ei.ros
Marinha
Guerra
Agricult Ilrn
Fazendn .

7.714:524.··73~

6.627:550 '91
"l:(l06666
1 .216:539. 726
13.627:3rs204
1 .200: 133~375
57.0l2:(j30~315

BALANÇO DE ·t881 .
Receita ordinaria, extl'aorc1inaria e e pecial •
Despeza. . • • • • • • . • • . .

Deficit.

• •

• •

181..2
131. 9 6:964S2-3
139.470: 648" 30
7.483:6 ~051

•

Despeza realizada pelos ministerios do
Imperio. •
Justiça. •
Estrangeiro
Marinha .
Guerra. .
Agl'icultura
Fazendn

3

8.957:46713 31
6.416:1'0' 66
939:083>:180
12.830:22~543
15.584:921·424
37.335:636$l47
57.406: 536$336
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A receita tem a seguinte p1'ocedencia:
Direi\o de importação.
»
de exportação .
Despacho mari~imo. .
Intel'ioL·. . . . . .
Especial (emancipação) .
Extraord inaria. . . .
Depositas . . • . .

7!.:00:94~

ill.31 :731$670
396:3!7-'05S
34.964: 369~76
1.51 :74 • 04i. 997: 2411$612
i . 530 :592S993

Na receita extraordinaria figura a verba eventual com a
somma de
1. 219 :427 932
é, pois, a receita ordinül'ia de
1.29.977: 870$472
não comprehendendo depositos.
Os recursos de que se serviu o thesou1'o Coram:
Emissão de letras do thesouro
Apolices. • . • . • . .
Moedas de nickel. . . • .

.
.
.

.
.
•

.
.
•

3.995: 000. 000
2:500,000
m:OOO$OOO

No orçamento votado para o exercicio de '1881 a 1882 se
mandou por em execução as seguintes disposições:
O governo é autorisado o. emittir bilhetes do thesouro até a
somma de 16:000:000., como antecipação de receita no exercicio desta lei; continuando em vigor a nutorisnção conferida
pelo é)rt. 10 da lei de 20 de outubro de 1877 para converter no
todo ou em parle a divida flutuante em consolidada, tanto interna
-como externa.
Fica restabelecido o imposto addicional de 50 % sobre direitos de importação dos vinhos seccos, communs de pasto e
fel'mentados, os quaes tinhão sido i entos pelo decreto de 26 de
novembro de 1879.
Ficam isentos do imposto da doca as embarcações miudas, e
as que pertencerem aos navios; e revogado o art. 20 da lei de
31 de outubro de 1879, sujeitando ao imposto de 5 % os foros
cobrados sobre as propriedades urbanas da corte, e ruraes em
todo o im peria.
Os impostos sobre loterias e premi03 ficam reduzidos a um s6
sobre o total cio plano da loteria na razão de 25 % , podendo este
plano ser alterado comtanto que não hajo. diminuição no producto do imposto.
Fica revogado o art. 18 n. 11 20 da lei de 31 de outubro de
1879, que mandou cobrar a taxa de 201's. por passageiro, que
'Circular nas ferro-vias da corte e seus suburbios, de tracção
animada ou vapor; assim como ficam isentos da taxa de trans-
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porte tiS passagens inferiores a 1$ nas estradas de ferro de
tracção a vapor construidos pelo estado ou companhias particulares, que tenham subvenção ou garantia de juro; e inferiores
a 10$ nas barcas a vapor das companhias subvencionadas pelo
Estado.
Fica revogado o art. 18 n. 10 da lei de 31 de ou tubro de 1879,
que mandou cobrar 20 rs. por melro quadrado dos terrenos não
edificados na Cidade do Rio de Janeiro comprehendiclos na legun.
de demarcação; assim como as tabellas annexas ao decreto de
20 de novembro de 1879 para a arrecadação do imposto sobre o
fumo, e sem effeito a autorisação conferida ao governo pelo
art. 18 n. 3 § 1 da leide 31 de outubl'O de 1870.
Fará parle do fundo de emancipação o imposto sobre consignatarios de escravos por vender ou alugar.
Continua em vigor no corrente anno financeiro a disposiçiio do
art. 18 n. 5 da lei ele 31 de outubro de 1879, bem como o art. 1&
da lei de20 de outubro de 1 77.
Fica desde já abolido o imposto de 1 % sobre os generos estrangeiros navegados POI' cabotagem, e que já tenh50 sali feito
os direiLos de consumo do art. 9 da lei de 31 de outubro de 1879.
Ogovel'Oo nilo póde, sem :.lL1torisaçilo ex.pressa do poder legislativo, fazer contractos pelo tempo excedente do onDO financeiro
corrente, e nem paro serviços n50 contemplados na lei do orçaTIlento vigente.
Fica sem vigor a disposição do Drt. 1 da lei de 31 de outubro
de 1879, que elevou ao dobro a legua alem da demarcação.
Fica autorisado o governo a substituir a actuol Larifa geral
das Alfandegas por cutl'a sob as seguintes base.
1° não serão elevadas as razões dos direiLos estabelecidos na
tarifa actual; 2° os valores officiaes das mercadorias que notavelmente differem dos preitos do mercado, serão elevados ou reduzidos a um termo médio razonvel, fazendo-se nas classificações
as alterações necessarias approximando-se quaI).to passiveI ao
plano da tarifa promulgada com o decreto de 31 de março de 1870.
Ficam isentos de CJuaesquer direitos de importação os jornaes
e revistas brazileiras, publicados nos paizes estrangeiros.
Continuam em vigor as disposições das leis de orçamentos antecedentes, que não versarem sobre a fixação da receita e despeza,
ou allgmento de vencimentos, cl'eação ele novas despezas, reforma
de repartições ou legisloção fiscal, que nuo tenham sido revogados.
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O cons~lheiro :\lartinho Alval'es da Silva Compos no seu re.
latori apresentado 0.0 corpo legislativo na sessão deste onno
diz, que o progre so natLll'ol das renc13S publicas c os severos economias no despeza teem conseguido o equilibrio do oreamento
.
,
chegando mesmo para applicar olgum8s sobras do receita u
despezas exLraordinarias autorisadas por cl'editos especiaes.
1st é uma verdade que poderia arrastor o ousados commetLi.
mentos, porém tem-se o deveI' de considerai', que o credito nacional
esLá sujeito ás contiogencios de uma d ivida superior a 600.0 0:000.$
que annualmente obriga ao sacrificio de 36.000:000 para o
p[lgamento de seus juros, e isto importo. em quasi um terço
da renda publica; e assim como o cidod50 honrado não se
julga em bons condições, qunndo deve, e nüo pode solver os
compromissos sentio com sacl'i6cio, ossim tambem uma nação
ni:ío deve esquecer, que seu primeiro dever consiste em uLili aras
SilOS forças producLivas empregando bem os pI'opios recursos.
Porece-lhe desnecessario repetir, que emql1anto o paiz progride, e rapidamente sem a interrupção das nações mitigas e
dec[ldentes, o termo médio no preparo de um orçamento, em
relação aos tres exerci cios liquidados, o afasta da maxima exuctidüo; é forçoso, pois, para prever quanto possivel o recursos do
thesouro, acompanhaI' a sua. receita no ultimo exel'cicio, confrontal,o com o termo médio, e allender ás circumstancios, que
possam produzil' o augmento ou diminuiçtio do producto dos
i mpostos.
E' por isto, que lhe parece prudente tomar por base da sua
proposta para o exercicio de 1883 a 1884 o algal'ismo da receita
0'0.... 128.058:000000
despesa
,
, . .. ..
.....
127.269 :956$778
o

•••••••••••••••

'

••••••••

CoGfiando nos proventos de cerlos recursos, como estradas de
ferro, telegrapho eleclrico e outros, não hesita em a.conselilal' a
reducção de 2 % nos direitos de exportação do café, e não receia
que isto influa sobre a renda; assim como tambem não Lerá
duvida na reducçê10 do imposto do sello, que em alguns casos
tem-se tornado vexatorio.
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'Trotando do divida do estodo, diz que a externo soffreu a
reducção de 335:00::> E correspondente á omol'lisélçã dos seus
tnulos; desLes openas se aclwm 110 mercado os dos empreslimos de 18G:3 e 1871 .
O Lilcsouro rerneLleu para e te e outros serriços E 1.392.000 que
aocambio de 20 °/0 e 23 % equi\'alem em I'éis 1- .420:402...000.
A divido inLerna nilo offreu tllteraçüo, a nua se considerar
como lula pel'cla de 116 npolices ele 1:000·' e 1(18 de 500· no naufragio do v.1por Douro' estas apolices fuziam parte do empresLimo de '1879 e eram de pr pl'iedade do banco New Lonclon
\\'Bmsilian Ban/climitecl, que reclamou a substituiçüo POI' outl'OS
tilulos. Entendeu-se mais l'egulOl' para evitar complicações
pagar-se o scu nt!ol', depois de justificada cm juizo a posse elos
Ululas perd idos e dos cOí'pons que os acoll1 panlw vam e prestada a
fiança cm fundos publicas n5. só do C'.apiLal como elos juros por

10 anno~.
Noemp:'eslill1o de 18)3 nua houve alLeraçüo: a divido fluctuante
reprcscnLuda [101' bilhetes do Lllesomo em de 28.9"4:700· 000.
Os ULulo' cio divicla publL.':l1 flutllarom enLre 104 3/10 e 108, e o
cambio clllr'e ~ 1/4 e 21 3/4.
O meio Cil'c~llanLe ficluciario era de........
212.240:123 O O
sendo papelmoec1a.........
183.110:973 '000
uJnCQl'iJ ..•.• , •..•••.••••.••.• ~ . . ..• • .• ..••
21·.129:150 000
Foz mcn~J cio mau estaclo cio cambio e acredita que era
dcvido á . ilpcrnbundancia do papel inconverliv01, julgando indispcnsnvcl começor o. fi1zer o. reLieac1a cio papel-moeda, como
determilla o lei de '184G; o que feito geadualmente é o melhor
ser\'iço presLQdo 6. populaçuo e ao commercio, 6. industria, á
riqueza e 00 ele en vai vi menLo do Bl'ozi l.
(Não 6 ohi que se deve procuror o Cf\LlSa deste facto, e
sim no deseqllilibril) que produzem na balanço. do commercio
os grundvS c ll1 p;,omiss::Js que se tem ceeado no exteriOJ', e os
saldos consLantes que emi;.;rum paeu satisfazer as necessidades
no exLeriOI'. Além dos grondes despezas elo governo, milhares de
contos de réis são l'emetLidos o. individuas, que fazem a sua
assistencio fóro, e deixam oqui os seus rendimentos.)
A divida do Eslo.do Oriental para com o Brazil está elevada a
15.793:301.) '18 capiLol e juro, pois que nem trala de sua amortização, c nem do pagamenLo do juro; a da Republica do Paraguay
era de 227: 883."040.
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Occupando-se das di versas repartições de fazenda, acha que a
directoria geral da tomada de contas devia ser servida com
maior pessoal afim de nüo dar-se o atrazo, que se observa nesse
serviço, o que é extrem~mente prej.udicial, retnrdando a cobrança
dos alcances que se verrflcam, mUltas vezes, depois de estarem
insoluveis os devedores; concorda com o. opinião de seus antecessores acerca da rep3rtiç<10 do Juizo dos Feito.::. da Fazenda; todas
as mais repartições funccionam regularmente, tomando-se notavel
os trabalhos da casa da moeda e typographia nacional onde se
preparam todos os trabalhos com a maior presteza e perfeição;
tambem já se vai colhendo melhor resultado no Diario Oiflcial,
dando nos nove mezes decorridos a receita de 102: 032$230 para a
despeza de 84:403$575, sendo o saldo de 17:629 '655.
Dando breve noticia das operações bancarias e caixas economicas, communica que foram suspensas as tt'ansocções dos
Montes de soccorro das provincias de Santa Cath8l'ina, Paraná
Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraes e Amazonas por deficiencia
de meios para as operações. A ca ixa econom ica da corte continua em crescente prosperidade, e é de todo necessorio l'amovel-a para edificio mais apropriado, mesmo por que a mesa. da
camara dos deputados exige a entrega dessa porte do seu edificio,
onde tão mal accommodado funcciona este estabelecimento.
Por decreto de 4 de novembro é faculLado ás companhios ou
sociedades anonymas, quer seja o seu objecto civil ou cOO1mercial,
estabelecer-se sem autorizoção do governo, á excepção dos
bancos de circlllaçüo, que dependem da autorização pl'évia do
poder legislativo; e os monte-pios, Montes de socorTO ou piedade,
caixas economicas, associações e corporações religiosas e sociedades de seguros mutuos, que dependem de autorizoção do
governo, e bem assim as sociedades aoonymas estrangeiras para
funccionarem no paiz.
As sociedades anonymas não podem constituir-se, senão depois
de subscripto todo o capital social, e depositado em um banco ou
em mão de pessoa abonada a decima parte em dinheiro do valor
de cada acção, e ter pelo menos sete socios.
As sociedades anonymas ou companhias constituem-se ou
por escriptura publica assignada pelos subscriptores, ou por
deliberação da assembléa geral tomada na conformidade do
,art. 15 § 40 desta l~i, e não poderão funccionar senâo depois de
archivado na Junta Commercial, . ou no registro das hypoLhecas
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da comarca, o contracto ou estatutos da sociedade, a lista nominativa dos subscriptores, a certidão do deposito da decima
parte do capital e a acta da instalação da assembléa geral e nomeação dos administradores.
Ocapital da sociedade divide-se em nr.ções, que podem subdividir-se em fracções iguaes, e serão nominativas até seu integra.l
pagamento, sendo depois convertidas em titulos ao portador, e s6
poderão negociar-se depois de realizado o quinto do seu valor.
As sociedades ou companhias anonymas serão administradas
por mandatarios tempornrios, revogaveis, reelegivei~, estipendiadosou gratuitos, não excedendo de seis annos o seu mandato; seu
numero, retribuição, nomeação etc., etc., serão fixados nos estatutos ou contracto social.
Os administradores são responsaveis por sua negligencia,
culpa ou dolo com que se houverem no desem penho do mandato: o
accionista tem sempre o direito de haver dos administradores as
perdas.e damnos resultantes da violação desta lei e dos estatutos.
Aassembléa geral nomeará annualmente tres ou mais fiscaes,
encarregados de dar parecer sobl'e os negocios e operações do
anno seguinte, tendo por base o balanço, inventaTio e contas da
adminis tração.
Haverá em cada anno uma assembléa geral dos accionistas,
cuja reunião será fixada nos estatutos, e nella será lido o relataria dos fiscaes e descutidos e approvado o balanço contas e
invent3rio e tudo que diz respeito aos negocios da associação.
Um mez anles da reunião do. assembléa geral, serão deposilados na secretaria dos juntas commerciae , ou no cartorio do
escrivão do juizo do commercio a copia do inventario dos valores
da sociedade, a relação dos accionistas com o numero de acções e
oestado do pagamento clelJas, e 15 dias depois da reunião será
publicada a acta pela imprensa.
As sociedades ou companhias nnonymas se dissolvem: 10 por
consenso de todos os accion is tas; 20 por deliberação da assembléa
geral, 30 por insolvabilidade ou cessação de pagamentos; 40 pela
terminação de seu prazo; 50 pela reducção do lmmero dos
Sacias inferior a sete.
As sociedac;les e companhias anonymas não são sujeitas a fallencia, salvo responsabilidade criminal de seus representantes.
São applicaveis á liquidação forçada das sociedades anonymas
com as alteraçõ.es dos. arts.. 2.0, 21, 22, 23, 24., e 25 as dis.pos.ições
H. F.
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do codigo commercial relativas á fallencia na parte civel e admi.
nistrativa.
Incorrem na multa de 200 a 5: 000\ os fundadores de sociedades, que na constituição dellas deixarem de observar as formalidades prescriptas no art. 3 e seus paragraphos e numeras, e as
dos numeros 2, 3, 4, 5 dos arts. 26, 27 e 28 desta lei.
E' prohibido ás sociedades anonymas comprnr e vendei' suas
proprias acções.
E' permittido ás sociedades anonymas contrahir empl'eslimo
de dinheiro por meio de emissão de obrigações ao portador, com
tanto que não exceda ao seu capital.
E' permittido ás sociedades em commandila (codigo do com·
mercio art. 311 a 314) dividir em acções o capital com que entt'arn
os socios commanditarios, e nelles sLlo solidal'iamente responsaveis os agentes, os socios que pelos seus nomes figmarem na
firma soeial, e os que assignarem a não ser declul'adamente por
procuração.
São applicaveis ás sociedades em commandita por acções as
disposições dos §§ 1° e 20 do art. 1°, dos arls. 4°5°,6° e 70 e seus
poragraphos e cios orts. 8°, iI, 13,14,15,16, e 17, bem como as
disposições do art. 26, ns. 1,2,3, e 4, e dos al"ts. 27,29, e 30.
Por decreto de 22 de junho se mandou vigorar nos primeiro
quatro mezes do exercicio de 1882 a 1883 as leis de 5 de novembro
de 1880.
Por aviso de 26 de abril se declarou, que as companhias que
funccionam no Imperio, embora lenham sua sécle em paiz eslrangeiro, estão sujeitas aos impostos JJl"azileiros, e que a faHa do
la.nçamento no devido tempo não prejudica o direito da fazenda
nacional.
Por decretos de 24 de março) 8 e 29 de abl'il, 17, 21) 22 e 23 de
junho, 12 de agosto, 30 de outubl'o e 1G de dezembro foram
nppl'ovados os seguinles creditos :
J

~IlNISTllRIOS

Imperio.
Justiça
Marinha
Guena
Agricultura.

C:Xl'RAORDINARlOS

l"uPPLc:~mN"'ÁREs

20. ·130 :000 000
3I)O:OO:l~OOO

(j23:·m::;'>40
21.3:i3:4USI)40j

TOT.IL

720: 720$·17:3 21.i50:729~i3
103:151 Z61
103:1518261
323:60~$1·16
23: 600$1·16
100:10 $000
100: IO OO
1.562:6338551 2. lãG: IOi. -91
2.510: 12.3$431 23./lG3:59i$-lil

m
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Orçamento votado pelo parlan"1.ento para o exercicio de
188~ a 1883. e Jl.883 fi 1.8~4 e sanccionado por decreto
de 30 de outubro de 188~
Receita.
De-peza.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

•
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

•
.

.
.

.
•

12' . Ou:): 700::.00
'129. 23:735: !-1

Distribuidu a despem pelos ministerios do
U.052:966·033
G.694:6i3-6I·H
'96:71 .'603
12.25 :507.795
14.314:920" O!
24 .13G :406 801

Imperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
}/arinha. .
Guerr". .
A riculturu.
Fazenda. .

62.469:600"714

BALANÇO DE

1882 A 1883
129.607:660' 1

Receita Ol'llinarin, extraorelinaría e especial.
Daspeza . . . . . . . . .
D/fieit, . . • . • • • . • • • .

'153.0:-7:9 \ 23
23.36): 30:>;.30:)

Despem realizada pelos minislerios do
9.362: 292·~·37J
6.473:420-; r
12:40)"",)7
16.626:2'0 894
'14.056:7'1-l'514
'13.259:31G 233
61.467: 61 '.l-i8

lmperio. .
Ju tiça. .
. tran~eiros
Marinlla. .
Gmrn . .
Agricultura.
Fazenda. .

Areceita lem o seguinte procedencia:
Direitos rle importação
"
ele expol'taçiio
De pacllo maritimo.
Int~rio,.
. . . .
l~special (emancipação)
\!;xLraorclina rül. . .

.
.
.
.
.
.

73.207:419' J'.l9
'16.4 '9: 27226'
402:332~ílt;:;

35. 7J..!: 4048517
1.49\ :672.'101
2.36\:914 5;0

Na receito exlraol'dinoria firruro a eventual
com a somma de.
1.535:707 861
era pois o receita ordinaria de.
127.335:686 1'10
Os recursos ele que se serviu o thesouro foram:
Empt'estimo contrahido em Londl'es.
35.033: 112 963
Emissão de letras elo thesouro
17. 663 :800,'000
174:200 000
»
de moeda ele nickel .
»
de uma apolice de.
400,~000
No orçamento para o exercicio de 1882 a 1883 e 18 3 a 1c84 se
mandou pôr em execução as seguintes disposições:
1\' o governo autorisoelo a emitlir bilhetes do lhesouro, como
antecipação da receito, até D. somma de '16.000:000$ no exercicio
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desta lei; e continua a vigorar a autorisação para a conversão da
divida fluctuante em consolidada, em parte ou no todo, e quer
interna ou externa, e si as apolices emittidas forem do juro
de5 % o governo poderá destinar 1 % para amorLisação.
Os generos constantes da tabe11a A ficam isentos de direito.
E' o governo autorisado a rever o regulamento do sello, cor.
rigindo os defeitos que ne11e existir, reduzindo as taxas dos
diplomas de condecorações nacionaes, patentes militares; cheques
mandados ao portador ou pessoa determinado. Isentar-se-hão do
imposto as licenças para aceitar condecorações estrangeiras aos
funcionarios publicos.
Fica revogada a concessão de loterias para a casa de correcção
e estado sanitario.
Serão arrecadados no exercicio desta lei os 2 % de que trata
o art. 10 n. 42 da lei de 5 de novembro de 1880; é revogada
a disposição do art. 7 paragrapho unico da lei de 20 de outubro
de 1877.
Ficam elevadas ao duplo as taxas de transmissão causa
mortis no municipio neutro, e de doações inter vivos na parte
herdada ou doada, que se verificar em escravos, estes pagarão a
taxa de 24 annuaes na Corte, e 20· nas capitaes do Rio de
Janeiro, Bahia, Pernambuco, S. Paulo, S. Pedro, Maranhão e
Pará, e 16: nas outras capitaes e cidades do interior, e 10 nas
villas e povoações.
Provada a perda ou destruição dos coupons ou apoUces da
divida publica ao portador, o governo pagará a respectiva ilUportancia> ou substituil-as-ha por outros titulos da mesma especie,
e na falta, por certificados do thesouro.
São isentos do imposto predial, os predios das associações
particulares destinados á instrucção gratuita; a cosa da bibliotheca fluminense, os predios das sociedades religiosas e de
beneficencia, que lhes sirvam de hospitaes.
As corporações de mão morta pagarão o imposto predial
dobrado, e os 2 % de que trata o n. 1Fica revogada a disposição conferida ao governo de conceder
loterias, e prohibida na corte a venda de bilhetes de qualquer
loteria> que não seja a do Estado, e as Estrangeiras em todo o
Imperio.
Fica concedido o credito de 6.000:000$ para material ~a
armada. Não poderá o governo usar da attribuição de abrir
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creditos 'exlraordinarios e supplementares sem ouvir o conselho de estado para os extraordinarios, e a respectiva secção
do ministerio para os supplementares, não podendo estes excederem em cada exercicio a 5.000:000$000 para todos os mi,;,
nisterios.
Continuam em vigor as disposições das leis de orçamentos
antecedentes, que não versarem sobre a fixação da receita e despeza, e autorisações para augmento de vencimentos e reforma
de reparLições ou legislação fiscal, que não tenham sido expressamente revogadas.
A presente lei para o exercício de 18 2 a 1883 regerá tambem
o exercicio de 1883 a 1884, excepto os creditos especiaes, que se
extinguirem de 1882 a 1883.

1883

o Vi3conde de Paranaguá no seu relatorio apresentado ao
corpo legislativo na sessão deste anno, não considera prospero oestado economico do paiz; pam isto, diz elle, bastn sUender
á circul11stancia de achar-se no regimen de uma lei de orçamento
com deficit, e no começo da execução de outra com dous exer~
oicios no mesmo caso. O desequilibrio da lei, verificado no
primeiro exercicio, é motivo para suppor-se n realisação ela previsão futura, sendo insufficiente a renda para acudir ás despezas
ordinarias.
.
Este acontecimento, em grande parte devido a cnusos anormaes, como a baixa do cnfé, a diminuição das safras do assucar
e algodão nas provincias do J orte, e o estado vacilante do cambio,
incita o dever de pensar e reflectir, e procurar neutralísar os seus
etreitos pela adopção de medidas adequadns.
O cambio, com as suas oscilações e tendencías deprimentes,
perturba todos os calculos, arroja a precipicios e perdas incal·
culaveis ; tendo o governo con trahido um emprestimo na Europa,
edeixado de concorrer ao mercado de cambiaes, parece que não
havia razão para que se conservasse em taxa tão inferior
aopar.
Não acreditando que a especulação somente concorra para
este facto, quer antes persuadir-se que para isto mais con~
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corram a flucLuação do meio circulante, os clejicits reitel'ados do
orçamento, o excesso cios creditos especiaes, a absorpção de
uma grande parte das economias dos particulares, a immobilisaçuo cios capitaes de certas emprezas e outras causas, que
contribuem para o elepr0ciamento do meio circulante.
Si é assim, diz elle, o governo da nação é o principal respousavel, p:lÍs são causas que podia ter evitado, é pOl'tanto preciso
economia, e muito, hal'monisando os encargos com os forças
contribuintes elo paiz; é preciso pôr um paradeiro a estes grandes
commettimentos de custosos melhoramentos) que não podem
trazel' vantagens immediatas.
Continuando, diz, que convem estabelecer um systema ou
plano regular de via<,;uo aperfeiçoada; empl'ehendel' tudo, ao
mesmo tempo, é Ludo arriscar, até me mo o nosso credito.
Os emprestimos quer internos, quer externos súo remedias
extl'enios, e nem se deve ser tão ponco cioso do credito, que
estejamos sempre a pedir a estranhos os meios necessUl'ios para
alimentar a vida da noção, tudo principiar c nada levar ao fim,
pretender alcanço r o progl'esso socrificondo o fLltUl'O, não se
coodLlna com o espirito do Jegisladol' prudente.
Comcruanto llOLlvessc entrado em vigor a nova tal'ifa das alfandegas, a suo influencia sobre a rendo publica foi insin-nificante, era porém ainda cedo para se firmar opinino sobre seu resultado; D reducç50 porém nos direitos de exportação de alguns
genel'Os tem produzido tal diminuição, que de\'e chamnr a attenção
do poder legislotivo. E' verdade que Q situaçuo dos pl'oductos em
que se flrmQ o commercio de exportação pode e deve melhorar
com o desenvolvimento dos engenhos centl'aes, vias ferreas, e
novos mercados consumidores do café brazileiro.
Não cingindo-se rigOl'osamente ao preceito legal de orçar a
receita pelo termo médio dos tres ulLimos exerci cios, ocredita que
pódia dor a proposta do exercicio de 1884 a 1885 o seguinte
Receita.
130.915:400000
Despeza.
130.185:030347
e a proveniente de creditas especiaes
24.244:734$799
Tratando da divida do Estado communica, que na externa,
foram liquidados os emprestimos de 1852 e 1858, sendo os seus
remanescentes de E 394.700, que junto á amortisação dos outros
emprestimos prefaz a somma do E 868.100. Para sotisfazer estes

DO BRAZIL

519

e outros compromissos remetteu o Thesouro em cambiaes
;, 2.920.000 que, entre o cambio de 21 a 21 3/4, importom em
32.755:056$630.
Esta divida foi augmentada com o novo emprestimo de
;'4.0JO.000, que realisado ao preço de 89 elevou o seu algarismo
com a importancio. de E 4.599.600.
Os titulas da divida externa fluctuaram entre 99 % e 1Ol.
Na divida interna nuo houve alteração, bem como no empreslimo de 1868; no de 18i9 se amortisou a somma de D09:000$,
comprehendendo as apolices perdidas no naufragio ào ,'apor

Douro.
A divida fluctuante representada por bilhetes do Thesouro
importa em 46.657:500:'000.
A cotação dos titulos da divida publica fluctuaram entre
1047/10 e 1098/10 e o cambio entre 20 15/16 e 22.
Acirculação fid uciaria era de.
Sendo:
Papel moeda .
Papel banca rio.

210.99 :98780
188. 04 L:037 '000

22.955:900 000

Das tentativas feitas em Yirtud( da lei de 11 de setembro
de 1848 para a retiroda do papel-moeda, a unica rea I foi a effecLuada pelo Bancado Brazil, que chegou a recolher 17.500:000~,
lodas as mais não tiveram resultado, as sobras do orçamento
nunca chegarão para esle clesicleratwn, não . eria inconveniente
que se determinasse a retimda do papel-moeda, logo que as
circulTIstancias do Thesouro o permiUissem, por esta fórma ao
menos se manifestaria o proposito de não recorrer jámais a essa
fonte de males.
Realisada de chofre por meio de uma operação de credito
avultada, seria imprudente, pois que aggTavaria de muito os
compromissos do Thesouro.
Oassumpto é grave e a todos interessa, porque liga-se ú fortuna publica e particular.
A execução do art. 13 da lei de 30 de outubro do anno anterior
prohibindo a venda de bilhetes de loteria das provincias na Côrte,
tem sido burlada, dando logar ao espectaculo do desrespeito á
lei por parte dos individuos, que ontepoem aos interesses geraes
da ~ociedade, o seu lucro particular; torna-se necessario medidas
mais energicas.
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Tratando das diversas' repartições de fazenda faz ainda suas
as considerações apresentadas por alguns dos seus antecessores
Acerca do JUiZ0 dos Feitos da Fazenda, e chama a aLtenção par~
um projecto, que se achaem 2a discussão no Senado, o qual contém
disposições relativas á reforma desse Juizo, que devem ser aproveitadas, e bem assim a necessidade da divisão do cartorio.
Assim tambem acredita na necessidade de dar-se desenvolvimento á repartição especial de estatistica augmentando-Ihe o pessoal, que é diminuto.
Quanto a Caixa de Amortisação acredita ser aceitavel a idéa
de revogar-se a disposição da lei de 6 de outubro de 1835 que
sujeita a perda do valor as notas substituidas no fim do prazo
marcado.
E' de justiça, equidade e moralidade.
O Visconde de Mauá convocando os credores da massa fallida
de que era gerente para fazer a sua proposta de concordata, foi
esta aceita sem discrepancia de um credor, e homologada pelo
respectivo juiz, e assim foi dividido 50 % sendo 44 % em acções
da Companhia Pastoril e 7 % em dinheiro, entrando para o Thesouro com a quantia de 569:900$017 comprehendendo o dividendo
destas acções vencidas nos dous ultimas semestl'es, e 30.136
acções ao preço da colação do dia (40 ) no valor de 1.205:440\
De accordo com as idéas apresentadas por um dos sens antecessores ácerca da necessidade da creação de um monte-pio
obrigatorio, que salve a família do funccionario publico da mi·
seria, por sua morte, offerece um projecto, que tem por base
obrigar a todo o funccionario publico civil, ou militar, a concorrer
com 4 % dos seus vencimentos em favor do Monte-pio dos Servidores do Estado.
Esta contribuição dá direito ao empregado maior de 50 annos
de idade, que tiver contribuido por mais de 25 armas a uma
pensão correspondente á quota de 4 %
do seu vencimento
mensal e proporcional ao vencimento fixo, e bem assim a sua familia depois do seu fallecimento.
E nestas disposições formula um projecto composto de 29
artigos, e acredita que quando estudado, corrigido ou emendado,
como entender o corpo legislaLiYo, póderia ser adoptado.
Continua provisoriamente em execução a tarifa das alfandegas;
opiniões divergentes, quanto as bases de sua formação, fazem com
que se espere o que a experiencia e esludo aconselhar; já se tem
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feito algumas alteraçeles em virtude das duvidas e questões suscitadas napratica.
Tratando dos impostos, diz que hoje é uma das necessidades
publicas mais urgentes a elevação da receita e o melhoramento
no meio de arrecadação dos impostos. Sendo um dos grandes
prejuizos do thesouro a differença do cambio, lembra o alvitre de
receber-se nas alfandegas de 1a orelem a terça parte dos direitos
deimportaçãoem ouro nacional ou soberanos ingJezes pelo valor
real,oquedariauma arrecadaçãoannual de 21.000:000 tendoo
lhesouro de remetter cerca de 30.0('0:000 em cambiae!3, apenas
teria necessidade de 9.000:000 nesta ultim a especie.
E' sua opinião, que nas condições em que se acha o lJaiz não
se deye liberalisar com tanta facilidade estas repetidas isenções
de direitos, quando as tarifas tão largamente ravol'ecem os objectos
necessarios ás fabricas, ás indu" trias, aos estabelecimentos ru~
raes, etc. etc. Em vez de ser um favol' concedido pelo Estado, vaise tornando um onus por demais pesado, e mais uma porta
aberta para os abuso. Estas concessões el evam-se a milhares de
contos de réis, e servem muitas vezes de pretexto para questões
eaté reclamações in ternacionaes.
.
Ainda se occupa do con trabando na provincia do Rio Gnll1de
do Sul, que, apezar da tarifo. e pecial, não deixa de continuar:
para por-se termo a semelhonte e~candalo em vista das representações do commercio nomeou-se uma commis ão para estudar
esta questão e apresentar 8S medida s, que julgasse conyenientes.
Omesmo acontece entre o Pará, Amazonas e as republicas limitrophes; tomou-se a providencia de mandar despachar com o
abatimento de 20 % os direitos ce consumo e adclicionaes dos
generos que entras em e fos em despachados na alfandega de
Manáos, isto teve o resultado de animar a cobiça do lucro e do
abuso.
Suscitando-se questões acerca da re-exportação e transito de
mercadorias entre o Pnrá e as republicas limitrophes foi resolvido, que taes generos serião considerados nacionaes nos termos
do art. 21 do decreto n. 3920 de 1867, e que não estavão sujeitos
aopagame nto dos direitos de importação segundo o disposto no
~rt. 512 § 24 do regulamento de 19 de setembro de 1860, quando
Introduzidos para consumo da provincia, e nem ao expediente,
quando se transporta vão de uns para outros portos do Imperio,
e que, assim como os nacionaes estavão sujeitos aos direitos de
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exportação quando se destinam a qualquel' paiz estrangeÍl'o o
mesmo aconteceria a taes generos destinados a portos estrangeil'os vindo pl'eparaclos os volumes, e sujeitos ao processo
estabelecido nas instrucções de 24 de maio de 1870 paro os
despachos ele Axportação podendo serem applicadas as dispo.
sições dos arts. 622 a 624 do regulamento de 19 de setembro
de 1860.
Tratando da divi tio das rendas geroes, provinciaes e munici.
paes, acredita que este assul1lpto da maior importancia não pódia
admittÍl' mais proceastinação sob pena de aggravarem-se as difficulelades da situação economica, e j ustiôcnr as queixas que
levantam [IS provincias contra os poderes gel'aes.
O justo equilibrio entre a receita e a despeza provincial é a
cond ição inelispensavcl de suas as pil'uções, a fundação da sua
fonte de riqueza e o desenvolvimento dus suas forças vivas, a elle
se liga o pl'ogl'eSso local, os laços da fraternidade brazileira e
.Lmidaele nacional.
As leis de 15 de novembro de 1830> de 24 ele outubl'o de 1 32,8
de outub1'O de 1833 e 3 de outubro ele 1 )34 tentaram fazer a divisão
dessa renda, que não satisfizerom a necessidades das provincias,
que continuarão aclamar; veiu a lei de 31 de outubro de 1835 e o
Acto Addicional, que nem pOl' isso no todo satisfaz.
Depois de 13 annos dessa tutella, aguarelando-se elo orçamento
gel'al o exiguo contingente, que mal p1'Ovia a sua alimentação,
viram-se as pl'Ovincias no doloroso tl'anse ele abandonal' algull1a~
regalias constitutivas ele sua autonomia, entregando ao governo
geral certos encargos e serviços, que não podião custear.
Começaram as pl'ovincias a impor so1Jl'e os productos cio solo,
estabelecendo direitos na exportação, visto que o art. 9 § 6 da lei
de 31 de outubro não lhes prohibia taxar na exportação, e deixar
á receita provincial o excesso ele 5 % addicionaes do dizimo de
expol'tação.
Pelo Acto Addicional (art. 12) é expressamente prohibido ás
assembléas provinciaes crear impostos sobre a importação, no
entanto, que de a muito figuram nos oeçamentos provinciaes di·
versas verbas de receita formadas de taes impostos.
Diversas resoluções se teern tomado fi tal respeito, porém a
assembléa geral, a quem tem sido submettida dil'ferentes leis com
este abuso, não tem dado solução.
Algumas associações commerciaes representaram sobre a
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inconstitucionalidade desses direitos, e sendo necessario dar
uma solução o esta questão, o governo resolveu recommendar
aos seus delegados nas provincias, onde haviam imposições
desta ordem, que promovessem a reunião das ossembléas para
votarem asuppressão destas disposições, e tomassem as medidas
convenientes a cobrir o deficit, que. dessa suppl'essáo resultasse
nos orçamentos.
Por emquanLo já forom revogadas no Ceará, Rio Grande do
Norte, Parahyba, Paraná, Alagoas, Sergipe, Santa Catharina e
Espirita Santo, e espera-se que brevemente o fará Pernambuco,
Bahia e Maranhão; S. Paulo declarou que no seu orçamento não
havia lnl im posto.
Em tempo de fazer cessar Wo excepcional estado de cousas, o
golpe foi rude, mas necessario, as provincias soffreram, porém
extirpa-se um moI, o que no futuro mostrará a sua utilidade; por
algum tempo haverá desequilibrio no ol'çamento, pOl'ém a ecoIlomin e aquisição de outras rendas as collocará em condições
favol'aveis com seus nntmaes recl1l'Sos.
Para rever essa legisloção e regula r a cobeança das rendas
geraes, provinciae e municipacs, e propor as medidas tendentes
a melhorar as diversas classificações e divisões dessas rendas,
foi nomeada uma commissüo de pessoas competentes e habilitada ,cujo relatorio acabava de ser apresentado e para eUe chama
a particular attenç<1o dI) corpo legislativo.
Dando breve noticiQ sobre as operuçães bancarias, que segundo
odispost) na lei de 4 de novembro de 1882 se limitam aos que
tiverem emissão, ou forem de credito real, occupa-se das caixas
economicos, e apresenta um projecto formulado pela commissão
nomeada pOl' aviso de 1 de outubl'o de 18:'>1> a qual desempenhou
asua missão, merecendo todo o elogio, e para eUe solicita a
maior attençüo do parlamento.
Por decl'eto de H) de maio se deu novo regulamento para a
cobrança do im pos to do sell0.
Pela cil'cular do 28 de abril se autorisou a cobrança, mediante
guias passadas pelas repartições competentes> dos impostos não
pagos em tempo por cartas imperiaes e decretos do concessões
diversas, já recolllidos aos arclIivos elas mesmas repartições.
Pelo aviso de 1 de setembro se autorisou a substituição das
notas de 1~ da 3a estampa, e de 10 do 5a e proroga o prazo de
substituição das de 10~ 6a estampa e 20 da 5a •
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Por decretos de 30 de abril, 30 de junho, 18 e 25 de agosto, 1 e
22 de setembro foram approvados os creditos seguintes:

MINISTERlOS

Imperío
Justiça
Marinha.
Guerra
Agricultu'ra:

EXTRAORDIN ARIOS

supp LEMENT ARES

TOTAL

12.000:0 0:'000

668:347$327 12 .668: 347$327
402: 795883
402: 19' 3
1.022:675$839 1.022:615' 39
321:000$OÕÕ
321: 0003000
2.504:347S561 2.504:347$561

12.000: O 0·'000

4.919:25~~10

.

16.919:250' 10

OrçalDento volado pelo parlalDento para o exercicio de 1883
a 1884 e saocciooado por decreto de 3 de outubro de
188~.

Receita.
Despeza.

128. 960:70 ~OOO
129.823: 736 llJ4

•
•

distribuida a despeza pelos ministerios do
9.052:966 33

Imp rio. .
Justiça. .
Estrangeiros
blarinha. .
Guel'l'a. •
Agricl11 tura.
Fazenda. .

G.694:613~141
~16:719~666
12.258:507~795

14.314:920 94
24.136:4068801
62.469:6)0·'714

BALA "ÇO DE 1883 A 1884
134.568:656f311
154.257: 060$046

Receita ordinaria, extraordinaria e especial.
Despeza. . . . . . . . . . . . .
Deficit. . . . . . . . . . . . .

19.088:392~745

despeza realizada pelos ministerios do
9.240:4-!g$003
6.570: 149.~130
759: 538~254

Irnperio. .
Justiça. .
Es trangeiros
Marinha. .
Guerra. •
Agricultura.
Fazenda. .

15.311:518~949

15.514.'132.427

47.878: 165.' 63
58.982:807$430

A receita tem a seguinte procedencia
Direitos de importação.
»
de exportação.
Despacho maritimo. .
Interior. • • . . .
Especial (emancipação) .
Extraordinaria. . . .
Depositos • • . • •

76.933:896·3l4
16.76l:45 ~14S
466:269S206
33.434;346,7«
2.149:403$639
2.848:040$168
i. 975:25U l92
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1.758:965$522
129.745:374$651

Os recursos de que se serviu o thesouro além da receita arre-

cadada foram:
Emissão da moeda de nickel .
Illdemnisação do Monte de Soccorro .
Saldo do exercicio de 1882 a 1883 .

155:000$000
16:000 000
23.359:002 419

Sendo o orçamento deste exercicio o mesmo do anterior, nene
publicadas as disposições que tinham de ser executadas.

já foram

EMPRESTIMO DE 30 DE OUTUBRO DF 1882
~Iemorandum de um contrato combinado em 23 de janeiro de
18,,3, entre o Imperial Governo do Brazil representado pelo conselheiro João Jo~é do Rosario, devidamente auturisado por Sua
Magestade o Imperador do Brazil, de conformidade com as leis
ns. 3140 e 3141 de' O de outubro de 18 2, a effectuar o emprestimo
em seguimento descripto, e Sir Nathan Mayer de Rothschild e
Leopoldo de Rothschild, sob a firma . M. Rothschild & Sons de
que usam, para levantamento de um emprestimo de .f, 4.000.000,
destinado ao serviço no Imperio) de accordo com us menc onadas
leis.

1.0
Os abaixo assignados N. M. Rothschild & Sons concordam em
tomar o si o encargo de negociar o dito emprestimo em apolices
no lotaI de JJ 4.593.600 com coupons de juros semestraes de
41/2 % pagaveis em Londres em 1 de junho e 1 de dezembro de
cada onno, devendo ser o primeiro coupon upenso a cautella e
pago no 1° de junho seguinte, e a dita apoUce resgatada de accordo
com a clausula terceira, e emittida pelo preço de .f, 89 por apolices
de E 100, sommundo tudo, como se vê na conta adiante feita, em
;, 4.599.600.
2.°

o pagamenio

das mesmas

.f,

4·,599:600 será realizado pelos

Sub~criptores do emprestimo pela maneira seguinte:

E.
E.
E,
E.

5%
15 %
20 %
20 %
.!:. 29 %
13. 89 0/O

na occasião do pagamento.
na data da distribuição.
em 16 de maio do corrente Ul1l10.
em 19 de setembro idem .
em 14 de setembro idem.
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E' dada aos subsceiptores o faculdade de pogar os presta.
ções antecipadamente, sendo neste coso concedido um abaLimen'to
de 4 ° ° sobre o total das mesmas.
O 'lo dividendo de 2 '1/4 ser'ú pago no 'l0 de junho de 1883110
escriptorio dos es. N. M. Rotllschild 8:. Son:;, onde serão tambem
satisfeitas as que se lhe seguieem.

3.°
Começando no 10 dt:ju11110 de '1 81: 11 amo\'Lizoção na razão ano
nual de 1 % , sobre todo o capital do emprestimo, .e 45.996, somma e~to. que será app1icada semesLl'almente depois de reunida a
dos juros das npolices já resgnLadas, rJ:l compra de ouLros, si no
mercado esti vel'em abaixo do pEle, estando, porém, ao par ou
acima do mesmo, par, a a morLizoção sel'á Cei la por sorteio tres
mezes antes do prazo do resgate, pela fr'úma já estabelecida, alê
que lodo o emprestimo fique resgatado.

4.°
Os Srs. N. M. Rothscl1ild c' Sons sel'<1o exclusivamente incumbidos das operações de amortização e pngnmentos de jlll'OS
da~ apolices, pagando-lhes o governo im perial pOl' este serviço a
commissão usual de 1 % sobre a importal1cin dos dividendos
assim pagos, e sendo as despezas com a amortização calculadas
pela maneil'u estabelecida nos anLe\'iol'es contrac.tos, i lo é, 1/2%
sobra a somma resgatado, e
%
addicional de corretagem da
apolices, que forem compradas no mercado.

ir

5.°

Como compensação dos trabalhos com a negociação desle eml)J'estirno perceberi10 os Srs. . r. Rothschild & Sons uma co.mmissão de 2 % o somma real do capital, '1/4 % sobre o capital
nominal por promover a subscrip)'io cio empresLimo, corl'etogem
e sello.
6.°

Fica consignndo que o governo imperial preparará tão promptamente quanto for possivellodas as opolices precisos, ns qua~s
depois de nssignadas pelo Conselheiro João José do H.OS~1'1O
serão entregues aos Srs. N. M. Rothschild & Sons, para negocwlas ou entregai-as nos subscriptores 6n1 substituição das cuutel·
los emiLLidas por occosião c!a negociação.
7."

O governo imperia i obriga-se por este contracto a pl'ovidenci~1'
pelos dividendos do mesmo empresLimo HI dias antes do ve~.Cl:
mento de cada um, e tDnlbcm a supprir os rUl1dos necessallO~
para sua amortização, como acima ficou dito.
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8. 0
As quantias que forem entrando por conta deste emprestimo
serão lançadas pelos Srs. N. M. Rotl1schild & Sons a credito do
governo em conta especial, carregando na conta corrente aos
Srs. Rothscbild juros na razão de 1 % menos do que a taxa do
Banco, não podendo, porém, a taxa, em caso algum ser superior
a 4 0/O, começando a contar os juros 15 dias depois que se receber
odinheiro e cessando elle 15 dias antes de realizar-se o pagamento.
Em testemunho e confirmacão destas consideracões afixamos
em seguida as nossa assignaturas neste dia 22' de janeiro de
i 3. (assignado), N. M. Rothschild & Sons.- João José do Rosario.
NOTA A QUE SE I EFERE A CLAUSl.iLA

S 4.000.000 a 89 % .
••••••
Commissão de 2 % E 0.000 que a 87 dão
1/4 sobre o capital nominal isto é, sobre
t.4,586:336, E. 11.463-8-0, que dtío 863/4 O/lo
dão. .

ta
E 4.494.3 2
9l. 954
E

13.217

4.599.553
E 4.5'"'9.60U

Em ulgarismo redondo.

1884

o Conselheiro Lafayelte Rodrigues Pereira no relatorio
apre entado ao corpo legislativo para melhor orientar a discussüo
da Slla proposta fnz uma succinta exposição da receita e clespeza
dosdousdecennios decorridos de 1 62 a 1882, e delta conclue, que
é de Ul'gente necessidade lomar-se medidas, que ponham termo
8.0 fatal regimen dos deficit, com os quaes suo encerrados todos
os exercicios, obrigando a contrahir empreslimos, que por muitos
annos pesarão sobre o ol'çamento.
A regularidade das finanças, continua eUe, se caracterisa pelo
equilibrio verdadeiro e real da receita e clespeza, o desequilibrio
accusa sempre desastres, que podem ser permanentes ou accidenlaes.
Um paiz cheio de recursos pode em grandes comroettimentos
desequillibrar o seu orçamento, mera de.sordem na esphera das
finanças, que nem significa ruina, e muito menos bancarrota ;.
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são conhecidos e faceis os meios de restabelecer a harmonia,
augmentando os impostos si o estado da riqueza publica o per.
mitte, ou adiando-se os melhoramentos.
Ha, porém, nações, cuj as rendas não chegam, ou escassamente levam os recursos a sua vida; si esta lamentavel posição
é o resultado da esterilidade do seu solo, da imperfeição ou atrazo
da sua industria e commercio, da anarchia ou desorganisação
politica, neste caso o desequilibrio é de condição permanente, e
annuncia ruina e prediz a bancarrota.
Felizmente o Brazil não está nestes casos, e quem estudar e
reflectir sobre os documentos officiaes revestidos de perfeita imparcialidade, firmará a convicção de que estas difficuldades exprimem apenas desordem e perturbação accidental, e que para
superaI-as lhe sobram recursos.
Do estudo comparativo destes dous decennios chega-se ao resultado, de que a renda média de 91.973:730'293 superiol' a de
1862 a 1863 em 90, 3 % ou cumulativamente 4.598:936$515,
inferior á média dos quatro ultimos exercicios do 20 decennio em
7.718:474$183.

Nem se pode deixar de esperar um desenvolvimento prospero
da riqueza publica attendendo-se aos elementos que se preparam
no paiz; ás estradas de ferro que se construem em grande numero,
levando os seus recursos a importantissimas e ferteis regiões,
donde não só se exportam os seus producLos, como importam
aquelles que concorrem p8 ra o seu progresso, facilidade de transportes por mar e por terra, encurtando a distancia e facilitando o
commercio congregando desta sorte a familia brazileiru) que tem
tido o bom senso de conservar-se em paz desde 1850, cessando as
dissensões civis.
A riqueza publica cresce, e o movimento ascendente em que
vai, com parado a de ou tros povos cu! tos, é motivo de justa sa·
tisfação pal'u o brazileiro.
Na comparação da despeza se nota que no 10 decennio foi a
média de 109.956:726$908, e no 20 de 139.264:673 469"
Existem duas causas que poderosamente alterarão estes algarismos, quer no 10 quer no 20 decennio, no 10 foi a grande somIDa
despendida com a guerra do Paraguay entre 1864 a 1870; no 2~ a
secca nas provincias do Norte entre 1877 a 1879.
Independente porém disto, é Corça confessar, continua elle, que
a despeza tem tomado proporções, que não são para tranquil-
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Iisar; não IlU duvida, que [\ civilisaçüo e as necessidades sociaes
multiplicando os s~r\'iços e estabelecendo novos orgãos de acçuo,
dando IDI'go desenvolvimento a grandes melhoramentos, necessariamente accarreLam augmento de despezas, é preciso caminhaI'
não 110 duvida, mas nesse nobre afan ele'progredir cumpre ter
leoto e prudencia.
.
Releva dizer, pois que assim requer a vel'dacle, a despezu
publica tem crescido multo além do limite, que impõe a justa medida tios I'8cursos orçamentarios, como se vê da demon.. tração,
que.nos 20 exercicios a renda cresceu na rozão de 90,:3 % e a
despeza na rozão de 118, 6 0 / 0 •
Dentre os encargos, que mais fort?ll1ente gr'Ovam o 01 çamento,
figura ojuro e amol'tisaç5.o da divida interna e extema, com este
seI'viçO, compl'ehenclendo ti fluctuantc, e juros dos depositos, despcnde-s(~ em caela exet'cUo 42,2 L7: 24~~OOO, isto é, 32, 3 % ou tia
d3 renda gero I.
Concorreram principalmente poro o formflç'5ú cl:l divida do Estado, a guerra da Independencitl, e da Cisplalina, as commoções
civis que ogil'om oté 18;)0, a guerra do Paroguoy e a secca do
Norte, e em larga escala os impol'tantes mclhoI'amentos materiae cmprohendidos nestes ultimos 30 annos.
E' fóra de toda a duvida que a tendcncia de alargar o circulo
lia' melhornmentos matel'iaes além do que com porLa vam as nossas circunlstancias financeil'as, e a facilidade de augmentar serviço., que não tinham o cunho de inLlispensavci·s e inadiaveis,
CI'eal'om o regimen do cleficit, e a elle nos COlrerVarOl11 presos.
POl'allelo no ol'çamento ordinD.!'io da despeza tem-se um orçamento extl'aordinal'io igLlalment ele clespeza nos creditos da Labelia C, compI'ehenclendo Llma certa ordem de melhoramentos,
cujo custo excede ás f'ol'ça da rendo, e que cu 111 priu emprehender
pois que são instl'llmentos de producção, desenvolvimento e circulaçiio da riqueza, sem as quaes o movimento economico se retardaria com prejuizo da circulação.
A sornma elos juros gal'antidos pelo estudo ás estradas de
ferro na sua totalidade, im porta em 15.925:404, 174,juntando a esta
SOlTIma os juros garantidos aos engenhos centraes e pOI'tO do Ceará
(t50 contos) augmenta o onus do thesouro com 1.812:500.000.
E' de suppor que a conc.lusão destas obras e o seu regular desenVolvimento economico aliviem o onus do thesouro em futuro
mais ou menos longo e mesmo sejam fontes de receita.
H. F. a4
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Tendo em consideração todas estas vicissitudes, poder-se-hia
fixar a média provavel do deficit annual na sornma de 15.oo0:000s,
o mais seguro porem é aceitar a média do decennio e raciocinar
com e11e.
Como debellal-o ~
Em primeiro lugar a economia, pois no orçamento ordinarlo
sem desorganisar serviço, se pode fazer economias na imporLancia
de 6.000 contos, a conversão da di vida interna trará a economia de
3.000 contos; o systema de imposto pode soffrer modificação que
accarretará um augmento de renda de 5 a 6.000 contos; seja porém
como for, é necessario que estas ou quaesquer outras providencias
se tomem sem demora e hesitação, para conjurar o mal.
Sendo de opinião, que o systema seguido de basear-se a proposto. do orçamento na media dos tres exercicios liquidados não
é o mais seguro, pelas differentes nlterações que se podem dar
nas verbas ela receila, adopta o systema ultimamente seguido e
dá para o exercicio de 1885 a 1889.
Receita ..
Despeza.

131.663 :600$00J
130.915:400$000

O direito do devedor em pagar o que deve, ou modificar oonus
dos seus compromissos como mais lhe convenha, é inconteslavel
tanto ao particular como a uma nação; assim pois acredita, que a
conversão ela divida p'ublica fundada é uma necessidade imposta
pelas circumstancias financeiras do paiz, e um dever imperioso dos
altos poderes do estado.
Com a conversão o estado não faz mais do que offerecer ao
portador dos titulas a importancia do seu valor ao par, ou, si ano
tes o quizer, novos titulos com a reducção do juro, ne te procedi.
mento não ha coacção, não pode o credor recusar o pagamento de
uma divida sem prazo, portanto aceita novo titulo ou dinheiro.
As apolices de 1:000' de 6 0/0 de juro ao anno, estão entre
1:060$ e 1: 100$ calculada a relação do preço real do titulo o juro é
de 5,66 a 5, 46. Na conversão reduz-se o juro á taxa real, seria
clamorosa injustiça, que havendo uma baixa natural do juro dos
capitaes aproveitassem todos, menos o estado.
Nestas condições a conversão da divida publica interna fundada de juros de 6 oI o ao anno está nas melhores condições de
ser ,effectuada, ha muito que estes titulos estão acima do par, e
possuídos por credores, que não podem deixar esta fonte de renda
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embora modiflcada para a sua receita, para aventmar seus capiloes em outros negocios. Pertencem a associações, companhias e
bancos, monte-pios, ordens religiosas, menores e inalienaveis
125.47 ):000.~, a capitalistas ou a diversos 209.819: 100,. As primeiras e grande parle das segundas não deixarão de. aceitar a
conversão,
Em todo caso, o governo deve habilitar-se com os recursos
necessarios para acudir ao pagamento dos titulos, não estando
seus possuidores pela convel's.ão. A operação é delicada e sujeita a perigos, que nem sempre a mais consummada prudencia
basla para evitor, depende da opinião dos possuidores, e esta
pode ser tl'ünsviada pelos sophismas e machinações de interessados.
Submette á iIlustrElçãO do pal'lamento tão importante assumpto
eparece-lhe, que seria acertado conceder ao governo autorisação
para realizar a conversão das apolices da divida interna fundada
dejuru de 6 % ao anno em novos titulos ao par reduzido o jmo
Ú taxo que indicarem as circumstancias do mercado, determinando·se os principios e cautellas, que devem ser tomados.
Tratando da divida do estado, diz que a externa teve a redução
de ~ 565:600 correspondente á amortisação dos emprestimos, e
pagamento do competente juro; o thesouro remetteu para esta
despeza, de abril de 1883 a março do corrente anno E, 610:000
que ao cambio de 2'1 e 213/4 deu a importancia de 6.662:236'360.
Doemprestimo de outubrode 1883 existem em Londres 3.282:634.
A coLação destes titulos reguloa a Çl9 1/4 a 1011/2.
A divida inlema teve augmento de 606:40 $, pela emissão de
apolices pora a permuta da estrada de BaturiLé, o emprestimo de
1863 teve a amortisação de 778:0:)0:', no de 1879 a amortisação foi
de 2,001 :000"0 .
Os juros não reclamados das apolices geraês, e convertidos
em apolices segundo a disposição da lei de 28 de outubm de 184 )
se eleva o 1. 630: 300,"000.
A cotação destes titulos regulou entre 102 5/10 e 1096/10 e o
cambio 19 '1/4 e 221/8.
Omeio cireulante fiduciario era de.
209.625:961'000
Sendo papel moeda,
187.936: 661 000
Bancaric .
21.689: 300$000
A differença de 104:420.', que se nota no papel moeda é o desconto que soffreram no recolhimento 'diversas notas,
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Insisle na conveniencia da retirada do papel-moeda, como meio
de regularlsar o cambio, para isto faz algumas considerações
acerca da natureza e regimen do papel mOeda, c suas relações com
o movimento commel'cial, os pl'inclpios economicos são demon.
strados com clareza e precisão, e conclue, firmado na opinião de
economistas, que o pDpel moeda adquire o valor do OUI'O, logo
que a sua somma é reduzida fi quantidade exactamente precisa
para o serviço da circulação.
Não é possivel, diz elle, desde já crear·se uma circulação me.
talica, mas está nos limites de uma possibilidade obtel' uma circulação fiduciaria com a desejavel regulL_idude, executando-se a
lei de 11 de setembro de 1846.
Tmtando elos impostos, in8iste na necessidade da creação do
imposto territorial, pura o que faz uma exposição de motivos, em
que demonstra a sua conveniencia e naturalidade, e como não é
possivel estendeI-o a todo o paiz por motivos e peciaes, que
a isto se oppãe, entende que no estado actual da propriedade
inamovivel do Brazil o imposto territorial pode ser adoptado nos
seguintes termos:
O imposto territorial deverá compI'ehender as propriedades
territoriaes, sitas n')s municípios que forem servidos por estradas de ferro, ou na vegoçúo flu via I effectivas ; terá por base o valor
venal da propI'iedade, a taxa será de 1 :OOOA, do valor venal, ele.
Os impostos do se110 e industria e profissões podem ser oug·
mentados sem a menor offensa de direitos em algumas classe,
convem que o governo seja autorisado para rever estes regulamentos, assim tambem sobl'e o imposto dos vinhos, licoI'es,
cervejas nacionaes e estrangeiras, quonto ao alcool só deve ser
patrocinado o que se destinar ou ter applicado ás industrias; o
fumo, comquanto não deva ser sobrecarregado de imposto, não
sendo um genero senão de consumo Doluntario, parece que eslá
brandamente tributado, e que, sem gravar ou prejudicar a sua
producção, poderia supportar um augmento na taxa.
Communica, que sendo submettido á considerl.lção do conselho de estado o poracer da commissão, que deu opinião ácerca dos
impostos municipaes e provinciaes, reconhecia de grande merito
este trabalho, porém divergia em alguns pontos, principalmente
no que diz respeito á creação do imposto de renda.
Dando breve noticia das reparLicões de fazencÍa insiste na necessidade de crear-se a directoria de estatistica commerciaJ,
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trabalho este entregue a uma secção, que por defficiencia de empregados não tem dado o desenvolvimento preciso a esta porte do
serviço publico; é de opini50 que o Caixa de Amortisação presta
importante serviço, e que deve ser conservado e não extincta.
Referindo-se á cosa da moeda menciona os seus trabalhos
com excelente l'esultado; fobl'ic[l['am-se 13 differentes taxas de
e tampitl1as de valores, 10 ) 200, 400, 50) V" 2., 3$) 4$, 5$,
10~, '15$,20 e 50?; e cunharam-se 53:380 em moedas de ouro
de 10·, 30:663 .em prata de 1$ e 136:800$ em llickel de 100 e
200 rs.
Tratando-se da producção industrial e de consumo interno do
paiz Ilpresenta os quadros da importação e exportação pelos
quaes se verifico o augmento gradual e constante) sendo o média
onDual na prod ucção de 9, ".2 %
e no consumo da im portação
0
5,17 / 0 ,
Occupando-se das operaçõe? bOl)carias e caixas .econo_mic~s.,
communica que a da Corte contractou a construcção do seu edificio por 26~ : OUO:", e que na provincia do Rio de Janeiro funccioDom annexas ás mesas de renda e collectorias agencias em
Angra dos Reis, Borra ~vlansa, S. Fideli', Macohé, Petropolis,
Parahyba do Sul, Rezende, Vosso lras e Valença; nos mais províncias ellas vuo cominl1ando lentamente, e nüo teem correspondido aos intuitos elen1do~ dessas instituiçÕêS.
Por decreto de 27 de junho se determinou que a lei de 30 de
outubro de 1 82 orçando a. receita e despezo para o exerci cio de
1882 -188~ e 1883 - 18"4 continuasse em vigor no 10 semestre de
1884 - 1885 emquanto não forem promulgados os respectivas leis
do orçamento.
Por decreto de 3 de setembrD foi dissolvido o camara dos deputados e convocada olltra para o dia 10 de março futuro.
Pela circular de 21 de janeiro se declnrou, que a faculdade concedida aos pre~identes de provincias de abl'irem creditos sob sua
re ponsnbilidode em certos Cil'CUnlstoncias, limita-se ás verbas
da lei do ol'çamento em vigor; e pelo de 13 de feyereil'o se declarou, que a effectividade do isençüo de direitos concedido ás cQmpanhias ele estrada de fel'l'o e outra-, depende de orelel1~ do thesouro fixando a qualidade e qUflntidadv dos objectos no coso de
obtel-a.
Por aviso ele 3:) de ngosto se declal'ou) que em ca-os pelo t[,[1I1Smissão causa nwrtis de bens o que se refere o art. 28 n. 5 do rc-
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guIamento de 31 de março de 1874, é devido o imposto de transmissão de propriedade ou o sello proporcional; e pelo do 10 de
setembro se declarou, que só o tribunal do thesol\l'O é competente
para resolver por equidade, as multas impostas por infracção do
regulamento.
Por decreto de ,1 de março, 5 e 26 de abril foram abertos os
creditas seguintes:

EXTRAORDINARIOS

)UNIST ERIOS

Impedo. .
Justiça. .
Estrangeiros

SU PPLE)!EN'nRES

4 3:202.}274

35: 288$2ll9

T01'AL

483: 2f '2.~H
35:28&~209

6:53&$763

525: 029$2-16

Orçamento votado peJo par'lalnento para o exerclcio de
1.884 a 1.88~ e I§anccionado por decreto de:~ de setem·
bro de 1884

Receita.
Dzspeza.

.
.

.
.

133.049: 100 000
138.796: 730$9:12

.
.

Distribuído a despeza pelos ministerios do
lmperio. .
Justiça. .
Estrangeiros
Marinha. .
Guerra • .
Agricul tura
Fazeucla.

BALANÇO DE 1884 a 1885
124.155 63&$000
158,.l95 837'0 7
34 .340 199$087

Receita ordinaria, extraordinaL'ia e especial.
Despeza. . . . • . . • . . . • •
Deficit. . . . . ' . ' . . • . . .

Despeza
Imperio. .
Justiça . •
Es tt'ange iros
Marinha. .
Gllel'l'a . .
Agr iCllltura,
Fazenda. •

r~alizada

pelos ministel'ios do
10.38 nr~n5
6.558 289:7 o
770 -19:]."752
11.533 556'401

15. 188

970'~5') 1

5') .15-1 614·'9N
63.90g 021'3+.\

DO BRAZIL

535

A receita tem a seguinte procedencia :
Direitos de importação.
"
de expor tação .
Despacho maritimo. .
Interior. . . . . .
Especial (emancipação).
Extraordinaria. . . .
Depositos

65.&!4:82:r7H
16.767:645$895
428:661$539
35.408: 901 707
1.922:623:'292
1.801:668 89
2.181 :312$937

a receita extraordinaria figura a verba eventual com a
1.052:409$907
sommn de
174
120.172:656
Era pois, a receita ordinaria de .
Os recursos de que se serviu o Thesouro, além da receita arrecadada, foram:
18.981 :000$000
156:000::>000
9:000'000
3.259:248$156

Emi 'ão de letras do Thesouro. . .
>
de moeda de nickel . . .
Indemnisação do Monte de ocorro.
aldo do exercicio de i 3 a 18 4. •

Quadro demon8tratlvo da receita e deepeza e do valor
oillcial da importação e exportação no quinquennio do
i8S0 a I88S

ANNO

1880-1 1
1 1-1 2
182-1 3
1883-184
1881-'1885
Média

RECEITA

131.274:951$579
131. 986: 964$273
129.697:660 640
134.56 :667$311
124.155:638 '000
130.336:776,s360

DESPEZA

138.583:090 586
139.470: 648:3330
153.057:961'230
154.257:060'056
158.495·837$lI87
148.772:915~57

IMPORTAÇÃO

EXPOR.TAÇÃO

181.005:000$000125.851:000.000
182.251: 000 '000 2 9.851; 000~000
1 5. 61:000'000195.-19 :000$000
194.222:000 000202.434:000 000
174.43l:000~000 226.269:000'000
1 3.554:000:;.000191.90:000'000

Este movimento commercial foi feito por 32.413 navios de
longo curso, com 26.825.397 tonelagem e 51.365 navios de cabotagem com 1. 466.062 tonelagem.
A importancia total do quinquennio para a
Receita foi
'.
651.683:881$803
E para a r]espeza .
.743.864: 597$289
Dando o deficit de.
92.180:715· 4 6
A média annual é para a
Receita
130.136:776:360
Despeza
142.772:919$455
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porcentogem do ougmento neste ql1inquennio cm I'elaçuo
precedente foi
para a receita
17,94
para a despczo
0,24
Differenço pam a
Ln
9D.151:848·'387
2.°
1.811:098$801
Neste quinquennio, al6m da influencia que oinda teve para
o augment do despeza os soccorros prestados ás provincios do
Norte fhge]Jac!as pela. tCCIl, so deu desevolvimenlo superior &5
forças elo orçnmento os e l-radas de ferro, engenhos cenlraes,
novegaçilo, reforma no estudo superior e repmliçães, ollgmentando com despezos permanentes, ternpol'arios muito os an'ls do
thesouro, 00 menos [)I)I' largo tempo.
Comparnda o receito ol'dinoria eleste q\linqucnnio com ado
antel'ior se acho o augmcnto de 102. 171:-:n.·50D, o que dá uma
~média mensal de augmento de receito ele 20.l34:345· 51fl.
A receita extraorelinal'ia foi de 11.005:6"a"i734, menos
999:088 913 a elo qllinquennio nntcrior; a impol'tancio dos
creditas foi ele 58.343: 14'}$326 o:> recul'sos de que se serviu o
thesouro, além ela receito arrecadada foi
00

Bilhetes do
Emprestimo
Emissilo da
»)
ele

51.5'4: 100$00)
35. OG3: 112 'S63

thesouro.
externo.
moeda ele ilickel.
apolices .

714:200$OOJ
9:300$000

Nesta dota o divido do estado era o seguinte,.
OIYlOA EX:TER~i1. AO CA~IBlO

~ominnl circulante

Cnpit11 real

Emprestimo de

18~)

»

» 13

"

"H;u5

»
"
"

1.210.0JO
3.300.000
5.0 0.000
3.0)0.000

,,1871
,,18i5
,. 1833

5.0JO.00)
·1.0)).000

22 1/8

OE

.c

Em réis
IA9j:801~
12.022:81~~ OJ

137.900
1..10 .40J
~. J03.6JO

5J.8.1:401320 J

4.7:J.40)
.1. 513.80

52.ül5:iOg,OOO
4'J.2 6:508i50)

2. 65.8 O

3 L. 0'5: 332-$600

199. UJ:6jj.}llIl
DIVIDA INTERNA FUNDADA

Emprestimo nncional de 1863
"
»
de 187J
Apolices de 6 %
~
de 5 %
•
"

dd 4

°jo .
Amortização deI' ida

22.POO:OOO' O)
4i.72 I ;500'JJl
336.003: IOHOJ}
1.997. 200 ')))
119; 600 '0)0
4J5.61O :4)l$ÕJÓ
4. Oj6: 114'OOO
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Oestado pagou de juro pela sua divida fundada
no corrente exercicio .
sendo juro da d i vida externa.
juro da divido. interna

Juros n50 reclamados c nvertidos em apolices, segundo a
disposiçi\o da lei de 28 de outubro de 1838, LS.:.l0:300$000.
Divida
13.740: 127"'795
Activa.
Passiva representoda por bilhetes do the46.584:500.000
souro. .
15.805:733 334
Deposito do cofre de orpllãos,
2. J62 :889 82-'1,
»
de defuntos e ausentes.
»
de diversas origens.
10.9ô7:816.'eOl
18. 48: 945,~992
l)
caixa economica.
759:147 475
»
monte de soccorro .
Papel-moeda •
187.936: 66J,.000
Opapel bancario em circulação era
Banco do Brazil. .
» da Bohia. .
» elo Maranhão

20.425: 800. 000
1.079:575.000
183:925"000

A verba 8nDuol dos pagamentos o pensioni tas, aposentados
ereformados ne ta do ta era
Pensionistas. .
1.487 :6421 29;)
941:062.818
Refol'mados da marinha e guerra.
Aposentados,
920:760 250
3.34~:465

Da verba especial destinada á emancipação em vil'tucle da lei de 2 ele' setembro de
1871, tem sido arrecadado desde e~sa dato até
....,...
a presente,
deUa se tem effectuado manumissões até o
presente dota na importancia de.
"
havendo um saldo de
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15.343:811- 486
12.249:857 577
3.OJ3:953 909

No orçal11ento yotado para o exel'cicio de 1884-1885 se mandou
por em ex.ecuçoo as seguintes di posições:
Fica o govemo autorisado o emittil' bilhetes do thesomo até a
somOla dei6. 00 : CO
como antecipação ela receita no exercicio
desta lei; e continua em vigor a au torisl1ção para a conversüo
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da divida flutuante em consolidade a interna ou externa no todo ou
em parte; e bem assim o art. 11 da lei de 5 de novembro de 1880.
No exercicio desta lei se arrecadará os 2 o/a de que trata o'
art. 1° n. 42 da lei de 5 de novembro de 1880.
Fica red uzido a 15 % o im posto sobre loterias.
E' o governo autorisado a converter em titulas at.é 5 Ofo as
apolices de 6 % emittidas em virtude da lei de 15 de novembro de
1827, e a fazer operações de credito para embolsar ao par e por
series, mediante sorteio, os portadores das apolices de 6 % , que
não quizerem receber em troco aquelles titulos. Serão considerados, como tendo aceito a conversão aquelles possuidores
das apolices, que não houverem solicitado o embolso no prazo
que for marcado, o que se fará por decreto marcando-se igualmente a época em que cOl:neçará a correr o juro dos novos titulas.
A troca dos titulas de 6 % pelos 110VOS se effectuará nas estações
competentes do paiz e na delegacia do thesouro em Londres,
sem despeza alguma para os aceitantes. Os tutores, curadores,
gerentes, administl'adores e representantes legaes do dono ou
possuidor de apolices se entende por e la lei revestidos de poderes para aceitar a conversão, independente de autorisação especial, ou qualquer formalidade judiciaria, as apolices gravadas
de usofruto e sujeitas a ficlei commisso, o competente é o usufructuario e o herdeiro fiduciario.
As opolices da divida publica que constituirem bens dotaes,
peeulio ou herança de menores e interdiclos, não poderão, sem
decreto judicial, devidamente motivado, ser transferidas por
venda ou caução.
A isenção dos direitos para os generos de producção e manufactura nacional, exportados pelas fronteiras terrestres ou rios de
Matto Grosso, fica extensiva para os outros estados limiLrophes do
Imperio, ribeirinhos dos ditos rios e aguas, embora não confinantes com a mencionada provincia.
E' permittido o recebimento dos bilhetes do thesouro emittidos
por Dntecipação da receita até o limite da lei nas repartições de
fazenda da Côrte com o respectivo desconto, de valol' de 1:000$
e prazo de 6 a 12 mezes.
O governo é Dutorisado D permutar POl' apoliées da divida
publica, os bens pertencen tes ás ordens religiosas, sendo estas
apolices inalienaveis, e consideradas amortisadas com a extinc·
ção da ordem.
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Os cl'editos supplementares abertos no exercicio desta lei, não
excedel'ão a 4.000:000 para todos os ministerios.
Continuam em vigoL' todas as di. posições dos antecedentes
orçamentos, que não veL'sarem particularmente sobre a receita
Oll despeza, e autorisação para marcar ou a ugmentar vencimentos, reformar reparti.ões de legi la.ão fiscal, que não tenham
sido expressamente revogadas.
Fica o governo autoL'isado a entregar, de uma só vez, a Sua
Allezu o Duque de Saxe, o dote que lhe foi garantido.
E' o governo autorisado a resgatar as estradas de ferro do
Recife aS. Feancisco c da Bahia u Alagoinllas segundo os contractos celebrados poro. a constl'llcção das mesmas.

ISSõ

oSI'. conselheiro José

Antonio Saraiva apresentando o relatorio, que offerece a consideração do coepo legislativo diz que já
oaclJoll organisado, e por isso apenas reserva-se o direito de
emitlir o sua opinião acerca de ceetos assumptos.
A lei ulLimodoorçamentodeu á receita a quantia de 133.049:000$;
nesLimaLiva pelo methodo ha tempos adoptado: aLtesta que a
renda tem decl'escido, para este l'esultado tem concorrido causas
conhecidas, entre flS quaes se podem considerar as medidas preventivas e quarentenarias paro prevenir a introducção do cholera,
aimportação directo e sempre crescente, avultada produção das
bebidas alcoolicas vindas das provincias do sul, especialmente
do Rio Grande do Sul e S. Paulo, e das bebidas alcoolicas fabricadas no paiz,'fiualmente as pesadas taxas de armazenagem,
e outras, sendo de e peral' que algumas destas causas não se
façam sentir com 11 mesma intensidade até o fim do correnle
exercicio.
Comtlldo lhe parece ele bom conselho não ir além do que promelte a probabilidade calculada pelo systerna admittido, si be01
que seja levado a pensar na confiança, de que, ainda] que subsistam por algum Lempo as causas, que tem actuado para a diminuição da receita sendo estas por sua natureza passageiras, seus
etreitos it'ão desapparecendo de sorte que, no exercicio de
sua proposta, terá a receito publica tomado a sua marcha ascen-
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dente; assim acreditando parece-lhe que pode a receila para o
exercicio de 1 86 a 18 7 ser orçada
em .
132.8 1:600"000
e a despeza em .
142.838:510"102
Assim como os seLls antecessores está convencido, que o
empenho de debellar o deficit não é só llm intento potriotico, é
uma palpitante necessidade reclamada pelo presente e pelo fu.
luro, como unico meio de melhorar a finanças, e gal'anUr o
desenvolvimento e prosperidade da nação, e para isto pede n
attenção do parlamento e para as providencias que pt'etendeapl'esentar acerca elos im postos.
Tratando da divida do e~tado, diz que a externo soffl'eu n
·diminuição de E 616,600 correspondente a sLla amo!'ti açüo, sendo
pontualmente pagososre pectivosjuro ; poea estaseouteosdes·
pezas remetteu o thesouro em cambiaes a quantia de f, 2.925:000
que entre o cambio de 18 7/ 27 i/ corresponde á imporLoncia
de 35.22:'l:854~940.
A cotação de te titulos fluctl10U entre 83 e o par.
A interna fundado não leve alteração; o emprestimo nacional
de 1868 leve a amortisoção de 356: 500~, e o de 1879 teve a de
1.94:3:000'-, os bilheles d lhe ouro representado na divida
flutuante era na importancia de 50.075:50 . O 00.
Os titulas da divida publica se colaram entee 108 [\ 110.
E o cambio entee 17 7/ e 19 1/2.
O meio circulante fiducial'io era de.
207 .861:45 ~OO
Sendo pa pel moeda.
187.343: 725,:OJ
»
» bancaria.
20.517:725~OJO
A di\ida da Republica Oriental está elevada a 17.007:03Gs512,
não sendo pago juro e nem a mortisa ão, a do Paragl.l8Y está
convertida em 10 letras na importancio taLaI de 173.09J pesos
fortes.
Trotando elas diversas repartições de fozenda cOl11munica n
reforma da Cnixa da Amortisação, co desenvolvil11enLo quese tem
. dado na repartiçilo de e tati tica commercial, ped indo que e lome
em consideração o projecto, que se acha em discu são no senado,
acerca da reforma d) juizo do feito da fazenda; assim como
chama a atlenç'ão para a mesas de rendas e collectol'ias: que
ainda se acham sob o regimen de sua crenção, estabeleCIdo a
mais de cincoenta annos, não podendo saLisfnzer as exigencias do
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actuo I sel'viço ;pede pnra isso autorisação afim de se dUl' nova
rÓI'ma [l 'esta in LiLlliçúo, ao meno nas cidades onde o d(~senvol
vimento da industr'ia e do commercio se liverem tornado notaveis.
A cnsa dn moeda conLinua a prestar importante serviço;
cunhou 205::300,' em moeda de nickel, 22:021';; em praLa e
17:900., em ouro ; os sellos e e tampilllas por sua qualidade
fiscol, pois que não admittindo banho, sem protesto, não pódem
ser empregados senão uma vez, tem dado o melhor resultado
de concertando as im a fraude,
Occupando-se dos imposto insisLe na creação do imposto
territorial, não lhe parecendo ser objecçúo seria a falto de
cadastro; deve principiar a contribuição sobre a propriedade
territol'ial situndu no municipios servidos pelas e tradas de
ferro, e navegnção fluviol effecLivo, tomando-se por base o valor
venal da pf'opl'iedade como indicou o seu antecessor, cuja idéa
adopta,
A França, Portugal e Hespanho. quando estabelecerom tfll
impo to ainda nua tinham cadastro, e na exposição de moLivos
para essa creação disseram que não era isso indi pensaveL O tribunal do the OUt'O no. 'côrte e a~ junta nas provincias acl ia (ar
do que e pl'atica em relação ú industl'ia e profis õe~, concederà
a isenção total ou parcial do impo, to nos 10gOl'es, em que se
prove que os tel'l'enos nã augmentaram ele valor) por e~tes
melhommento das estrado de ferro e linhas de navegação
effecli vn ,
Urge, pai , que quanto antes se realise o primeiro tentamen
de sa contribui ão.
No impo to de indu t!'ia e pl'ofi ão convem elevar as taxas
dos agentes, directores ou gerentes de companhias, casas de
empre Limo sobl'e penllores, consignatarios de escravos, e mercadores de bilhetes de loteria e outros da tabella c.
A gl'antle qunntidode de bebidas nlcoolicas folsiflcadas no
paiz e postas no mercado com marcas e trangeiras, além de dimi·
nuir a impol'tação das verdndeiras, anima a indusLria dos vinhos
artificiae~, cognac, e licores, que tem invadido Lodos os mercados
com manifesto dmnno á sande publica; convem reprimir em vez
de animar essa producçãO, na maio!' porte venenos lentos, que
vão de truindo a saude e vida dos consumidores,
Cumpre aggravar o imposto de industria e profissão das fabricas de vinhos e licores.
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Insiste no pensamento de seu antecessor a respeito do imposto
do fumo, assim como acredita na necessidade de augmentar a
taxa do sello da tabella A e B.
Diz que da execução do disposto no art. 14 da lei de 3 de setem·
brodo nnno anterior, resultou nff1uirem á c6rte em tão grande numero os bilhetes de loteria das pJ'Ovincias, que se não é um verda.
deirc escanclalo, é lima immoralidade intoleravel ; e quando se
devia tratar da extincção deste cancro social, ou ao menos reduzU··o a proporções minimas para nquellas instituições, que ainda
o não podem dispensaI', é quando de todo abriu-se a porta ao
abuso, dando ingresso a novos concurrentes.
Conclue com uma noticia sobre as operações bancarias e
caixas economicas lastimando que o desenvolvimento desta
instituição nas provincias não tellha corl'esponclido Ó expectativa
do goyerno. Quanto aos montes de SOCCul'ro seus resultados tem
sido nega tiv03.
Por decreto de 27 de janeiro se determinou que as leis de 3de
setembro de 1884 orçando a receita e distribuindo a despeza
pu ra o exercicio de 18841885 con linuem em vigor durante os pri·
meiros qua lro mezes do exercício de 1885 n 1886.
Por decreto de 18 de julho se al.ltorisou o governo a emittir alé
a quantia de 25.000:000:"em moeda corrente, applicavel a auxiliar os bancos de depositos do c6rte sob a garantia de titulas da
divida publica ou bilhetes do lhe ouro.
O çapital ejmos pagos pelos bancos serão destinêIdos ao resgate do l)1ei circulante; prestando o governo circumstanciada
informação do LISO que fizer desta Qutorisação.
Por decreto de 28 ele setembro n, 3270 se regulou a extincção
gradual do elemento servil; neste decreto que estabelece a
depreciação do valol' do escravo segundo o sexo e fl idade, e não
tendo mais valor os de 60 annos para cima, póde-se dizer que está
determinada a epoca da extincção dessa nefanda instituição, e o
movimento que toma a idéa da emancipação, de uma propriedade
que já não tem valor, dá a esperança, que antes do tempo previsto pela lei, ella se acabará.
Por decreto de 28 de setembro se determinou que as leis ns. 322a
e 3230 de 3 de setembro de 1884, que orçal'am a receita e fixaram
a despeza para o exercicio de 1884 -1885 continuassem em vigor
durante o exercicio de 1885 -1886 com as seguintes alterações.
No ministerio do lmperio são augmentadas as rubricas 17, e,51'
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com a ql1anthi de 93: 201;'ji ; no do estrangeiro a 5a com 19: a72~826;
no da agricultura a 20,24 e 28 com 1.064:000$, no da fazenda 30,
3'1 e 33 com 2.136: 035.. 286.
O governo é autorizado para elevar até 2$ por cada 15 kilos a
taxa da entrada da carne de charque e gorduras procedentes dos
portos da republica Argentina; para conceder isenção de direitos
aos moteriaes imporlados para as obras do nbastecimento d'agua
ás capitaes das provincias do Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco, e outras autorisações e concessões',
Por decreto de 26 de setembro se dissolve a ca mara dos deputados, marcando o dia 15 de janeiro para se proceder a nova
eleição em todo o 1m perio.
Pela circular de 22 de abriL se determinou ás thesourarias de
fazenda que deviam solicitar previamente os credHos precisos
para o pagamento das dividas de exercicios findos; e pela de 24
se mandou executar a consolidação das leis das Alfandegas e
Mesas de renda.
POI' aviso de 9 de junho se autorizou o Banco do Maranhão a
substituir as suas notas em circulação, por outras mais bem
fabricadas.
Por aviso de 9 de julllO se declarou, que a circular de12 dejunho
de 18 3 não revogou o primeil'O membro da 1a parte do art. 5 2
da tarifa.
Pela circular de 22 de dezembro se determinou, como as t!lesOUl'arias de fazenda deviam escripturaL' o producto da taxa de
1% calculada sobre os saldos dos depositos das caixas economicas.
Por decreto de 1 de março, 2 de setembro, 12e24dedezembro
foram abertas os credit03 seguintes:

M1NlSTERlOS

EXTRAORDINARlOS

SUPPLE:-IEN'rAltES

TOTAL

=
Imperio. .
Estrangeiros
Marinna. .
Fazenda. .

472: 17.'425

472:817'425
'--

I

:18:53,'158
15: 273"915

1.690:1~41

472: 17.'425
48:539'15'
15:273'945
1. 690: 196~4f

1. 754:009~ 44

2.226:827$369
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Orçanlento pl'orogado pC'llo parhUllento para o exeJ'ciclo d
18 ü-18l!!t6 e sanccionado pOJo decJ'eto de 28 de setemb e
de.88~.

Receita. .
Despeza. .

.
.

ro

•
•

. .
..

.

. . . . . . . .
..•.•...

.

133.0 19: 1O0'00ll
138. 79d:730S932

Distribuida a despcza pelos ministerio do
9 LG :293'197
6.823:094,' 1

Imperio. .
Justi a . .
E tranp;eiros.
í\Iarinlía. .
Guerra. . .
An-ricuitura.
Fazenda.. .

S15:.IOG ',i66

11.112: !H'27~
l·i 92.'i:(H2·t)~1

32.503:441~'l31

63.-!-J7:91j! 674

BALANÇO DE 1 5 -1886
Receita Ol'dinaria, exiraordimu'ia e especial.
Despeza. . . . . . . . . . . . .

.
.

.
•

.
•

Deficit..

130.300: IW730
i53.ü23:IY.lJ32U5
23. 3i3 :69-4;475

.

Despezn realiznda pelos ministerios do
0.637:63.'123

Império.
Justiça.
.
E trangeil'os
Marinha. .
Gueno. . .
Agricultura.
Faz nda. .

6.621:-172.~~m

16: ['17.'18'3
11.;;31:377';' 5
1.•. 2'-16: 'U '261
43.1:33: 142:319
66.618:466'610

A receita te(n a seguinte proeedencin
Direitos de importação.
»
d exporLação.
De~pacho mal'iLimo .
.
ln t·'rior. . . • . .
Especial (emancipa ão) .
Extt'aordinaria . . .
Depositos . . . . .

7JA53:059l3
i5.119: 167:913
-127: I 'j94
31.2<i2:0n2-3659
1.607:3m161

2. Ol.J.: 301;056
3.4.26:30 ~'J59

Na receita extraordinaria figu ['[l a·
eventual com a quantia de. .
era pois a recei ta ordinaria de.

.
.

.
.

.
.

.
.

i.25 :153 163
12J.86d:792$15

Os recursos de que se serviu o thesouro fomm
Emprestimo elre tuad em Londt'es
Emi..são de apolic.s de 5 0 , 0 ' • •
Emissão de lDoecla-nickel. . . .

52.662:7 ~
•

•

•

•

•

•

•

.,

.

.

.

.

.

.

.

"

·17.3 9:m;1 j
321:001J,)OJ'I

Os chamados lucros elo thesouro p:lra compensnr as despezas da emissão do papel-moeda, obtidos pelos desconto que
soffrem as notas nos tempos prescriptos e na perda total da·
quellas, que lli'íO acodem ao troco ou substituição avultam á importaneia de 4.410:751 000.
Entre as alterações votadas na prorogação do orçamento,
existe a de fica r revogado o § 10 do art 20 da lei de 3 de setembro
de 1884 e supprimidos as rubricas 10, 11 e 12 que consignavam
verbas para alimen tos aos principes D. José, D. Luiz e mestres
da família imperial.
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RECEI1'A E DESrEI.A PROVINCIt\L

D'IVIDA PROVINOIAI..

RECEITA B nESPEZA. ::\IUNIClPAL

GI:>

C}l

I

ReceHa

Corte
.
Rio de Janeiro .
S. Paulo.
Santa Catharina.
Paraná. . . . .
Rio Grande do Sul.
Es~rito Santo
Ba ia . . .
Alagilas . .
Pernambuco .
Parahyba. . : : :
Rio Grande do Norte.
Ceará. .
Maranhão.
Par{I
Amazonas.
Piallhy.
Minas.
Sergipe.
Goyaz .
Ma ito Gl'OSSO .
Total

. . . . .

..

Despeza

.

....

Fundada

....

8.050:800$000
1.153: OOO$OUI)
132:000$000
730:600$000
3.26G:821$818
282:800-$000
8. 011 :30J$000
287: OJO.$OOO
7.621: '100$000
173: 830.~000
27: 800.~000

4.993:801$952
3.802: 199,}S58
413:472$689
537:815$71\1
2.671:166$368
488:437$730
2. 6N: 098.$797
560: 537:ji367
2.466:423.'$019
500: 730$09..1
409: 141l>519
1.059:755'3226
685:6-14$820
3.181: N7S599
1. 613 :315'S153
238:020$337
3. 65l :353')450
413:0003273
221:678'3407
276 :1G5:3072

835: 786$0 l8
3. 2(l!: 909.S2·19
1.710:505)581
278:872S463
4.900:326$5l6
496:6l78402
2-19: 232}670
270: 9,18$5 J2

152: 000.)0')0
5 .826 :000:3000
731 :-100.)000
30:800$000
199:000:)000

30.811 :855$4G9

36.733:925$26-1

40.808:-171$818

6.245:368302d

4A80:729.~21

360: 114$147
1. OL7: 105$239
2.706:924%7<1
451: 821$121
3.169: 739$068
790:483$85L

3.353:233~740

473:716$511
456: 429.3520

1.7LO:50~81

Fluctuanlc

....

1.023:800$000
3 .194 ; 200~000

. ...

3.ÕO,ÚIÓ;;LÓ-l
23:312$800
872:3818832
385.000300J
19:353$610
1.720:00)''';000
7·1:835$061
401 :512.$476
659:60L$052
23ô:2903391

. ...

253:261__ 173
10 :461 :)808
1.'107: i12.;;Ol3
11O: 523:~23\l

217: 604:58-i2

22:0003000
39 :799,'$817

10.417:031$057

ReceiLa

1.351 : 712.~243
:lI t: 37:l3ô60
1.740: 721'Fti2
83.51.2:660
170: 196,122
798:7;58255
90: 380.'581
46 L:4:32.;;'3..12
68:278$;)69
4L-1:-18 1->137
12:900$702
42 :839.$331
19..1 :659.$985
152:702$..197
838:8H::;460
385: l82.;'253
45:756')096
730:900$74l
67:356$338
26: 1561')l6')
51: L96$856
8.577:776$480

Despeza

1:3:it:515~226

7!l5 >12.33582
1. 685: 141$265
81 :972.:;-122
156: 172:3079
6 L5: 113:3282
70: 132.~240
417: 835.S lU6
G5:728-;;575
3!l1 :702il68

b
O

tJJ

::o
l>
N

.......

r-'

12:380~233

35:915'::;982
167:i.'75>;;982
121 :O:>5~287
070:-19 1.:;.001
2d1:612S051
35: 532:~392
617: 760~573
62: 4G03824
2-1: 165liOll
,15: 600$937
7. 780: 875S739

.,..
C}l

<:;1
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O conselheiro Francisco Belisario Soares de Souza, no
relatorio apresentado ao corpo legistativo na sessão deste
anno, diz estar de accôrdo na opinião dos seus anleces ores
quanto ao estado financeiro do paiz, la tima, porém, que sendo
externado com tanta franqueza este estado, não se procurasse
o correctivo ao mal, continuando a anomalia dos orçamenoos
desequilibrados e dos defir.its pet'manen tes.
Ainda isto não é tudo, no ultimo exercício, além de ser encero
rado com o deficit de 35.083:691$302, se nota o facto grave de
uma consideravel depressão nas rendas publicHS.
Assim do regimen dos deficits constantes verificados em
orçamentos apparentemente equilibrados, chega-se francamente
a orçamentos votados com deflcits, propondo-se despezas ardi·
narias com excedencia de milhares de contos de réis da renda
calculada.
Não é preciso carregar as côres da situação para tornar
patente a necessidade de pôr termo á sua marcha de imprevidencia.
Orça a receita para o exercicio de 1887 a 1888 em 132.220:116$662
e a despeza em .
139.827:649$453
que comparada com a ultima é menor em .
10.923:447727
E' difficil retrogradar nas despezas, já é muito conseguir
susteI-as em sua marcha ascendente, porque as exigencias da
sociedade, o desenvolvimento dos serviços publicas e os encargos
cada dia augmentados se elevam e avultam nos orçamentos,
no entanto procura dar provas do seu empenho restringindo ao
indispensavel as despezas, offerecendo, a differença notada.
Conhece, que ainda podia fazer maior economiá, porém não
está nas suas faculdades dispensar serviços creados por lei, e.
nem é rasoavel cortar, em um dia, o que se criou e se desenvolveu com o tempo.
Ainda assim diz, que o deficit não deixa de figurar na proposta, mas espera encontrar recursos para o debeIlar na revisão
da tarifa provisoria das alfandegas, na tabella do imposto ~~
seilo e na imposição sobre bebidas alcoolicas fabricadas no p.alz,
sendo seus desejos solicitar reducção, sinão abolição, dos tm-
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postos de exportação, condemnados pela sciencia economica e
pela pratica das nações mais conhecidas; porém as condições
orçamentarias o não permittem, mas eleve-se ir tratando logo
que ellas melhorarem.
Tratando do meio circulante, acredita que a depreciação do
papel moeda provem da sua superabundancia; o valor do papel
moeda, diz, depende da sua quantidade, no entanto não é possivel á priori determinar qual deva eUa ser; a população, a
riqueza, os meios de communicação, a somma e celeridade das
permutas infiue poderosamente no quantum preciso de notas para
servir á circulaç20 dos valores; mas não é na somma numerica
da notas quese pode achar o criterio paru conhecer a defficiencia
ou excesso do meio circulante, e sim no preço do ouro mercadoria, e no estado do cambio Cé preciso estudar as circunstancias da actualidade, e não se levar sómente pelas theorias dos
economistas) .
Ra quem acredite que a depreciação se corrige com o desenvolvimento progressivo do paiz, a experiencia, porém, diz o contrario, e nem se deve ficar á e pera desse desenvolvimento para
corrigir a depreciação actual, que entorpece o cl'escimento das
industrias, e torna-se o cancro oneroso de todas as classes.
E' preciso atacar o mal de frente, e si não é possivel de
momento extirpa l-o totalmente se lance as bases de um processo, que nos conduza á de ejada circulação metalica com
popel convel'tivel em ouro, segundo o p drão da lei de 1846.
Acreditando que a retirada deve ser gradual para evitar perturbações que acompanham as bmscas alterações nos valores, é
de parecer que não deve exceder a 5.000: 000 a somma determinada a ser annualmente retirada.
Occupando-se das operações de credito a que soccorreu-se,
diz que a divida tluctuante representada por bilhetes do thesouro
avultando talvez pela somma de 100.000:000. , reclamava a mais
eriaatLenção para a sua consolidação, e para obter meios de recorrer ás despezas de alguns creditos extraordinario ,o governo
prevaleceu-se da faCIlIdade, que lhe coMeria o art. 20 paragrapho unico e art. 10 das leis de 3 de setembro de 1 84 para
contrabil' os emprestimos de E 6.000.000 na praça de Londres,
e5O.OOO:000$ na do Rio de Janeiro, e pela facilidade com que se
operou esta transaçuo, verificou-se com facilidade a conversão
dos titulas de 6 o lo.
.
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Um emprestimo externo de avultadas proporções não con-

vinha fazer para ficar alli em conta corrente destinado ás des.
pezas q le se precisava fazer; empregando no resgate dos
bilhetes do thesouro e pagamento ao Banco cio Brazil as somma
que tivesse de remetter, eria fazer pertuJ'buçães no cambio sem
vantagem pélra o commercio e nem para o the ouro, assim na
proporções, em que foi feito preenche perfeitamente o seu destino,
O emprestimo externo foi lançado a 95 ejuro de 5 010; 1 %
de amortisaçtio, commissão 1 010 e 11,. de corretagem, o interno
foi contrahido a 95,5 e juro de 5 % .
O resultado desta operação convenceu ao governo que a
occa ião el'a opportuna para decI'etar a conversüo dos titulo da
divida publica, autorisada no art. 70 da I i de 3 de setembro de
1881-, porque denotava a abundancia de capitaes, que procuravam locaçuo a juro modico, e por esta circumstancia nuo se
demorou em expedir o decreto de 17 de abril e instrucções da
mesma data.
Comquanto não esteja ainda terminado o prazo para oembolso
nas provincias e fóra do Imperio, se pode considerar a operação
realisada com exito completo, porque, na parte, onde se acba
insGripto o maior numero de possuidores, foi recebida a con·
versão com toda approvação.
Tratando da divida do estado, diz que a externa teve a reducção de E 592:500 equivalente á devida amortisação; para este e
outros serviços remetteu o thesouro em cambiaes a somma de
E 2.354:0 O que ao cambio 17 5/8 e 19 1/4 importou em
31.065:677 330.
A cotação destes titulos fluctUOLl entre 83 1/8 a 89 3/4.
A divida interna fundada teve o augmento de 50.0 O:OD ,; correspondente ao ultimo emprestimo, é ella hoje representada pela
somma de 388.119:9 O , no emprestimo de 1868 amortisou, e
396:5008 e nos de 1879, 94:500~'OOO.
As apolices existentes compradas em virtude da lei de 2
de outubro de 1848 attingem á somma de 2.297:30 "; a divida
fiuctuante representada por bilhetes do thesouro era de
74.795:500 000.

A cotação dos titulos da divida publicn de 6 % fluctuou 104 n
105 e as de 5 % 978' cambio entre 17 13/16 e 22 5116
Occupando-se das repartições de fazenda entende ser neces·
saria a reforma do art. 33 do regulamento, que baixou com ode·
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creLo de 31 de março de 1874 e para isto apresenta um plano, que
muito facilita a cobrança do imposto de transmissão de propriedade, para o que pede autorisaçi1o.
Julga que as Recebedorias da Bahia e Pernambuco podiam
ser sllpprimidns sem o menor inconveniente, sendo desempenhada as suas funcções pelas alfandegas com a maior vantagem
para os seus affazeres e economia para os cofres publicos.
Faz longas e judiciosl1s considerações sobre o pernicioso jogo
das 10Lerias, as quaes tomam proporçüe desa tl'osas pelo abuso
de incon idemdas conce sões feita pelas assembléas provinciaes,
etodas procurando a côrte, onde enc ntram va to campo para a
epeculação facilitada pela disposição do art. 13 da lei de 30 de
outubro de 1882, essa au torisaçilo tem dado lugar a uma verdadeira immoralidade. Os especuladores vão ás provincias e celebram contrados, nos quaes o melhor quinhão dos lucros lbes
pertence: esles heroes da ganancia e da perversão dos costumes
u~o poupam esfor ,os para levar a todas as classes da sociedade
ovicio do jogo, com a esperança de uma fortuna, que nunca lhes
chega, mas elles locupletam-se.
Com documentos demonstra até que ponto tem chegado o
abuso e o inqualincavel procedimento dessa especulaçuo, e termina com as seguintes perguntas:
Devem os podere publicos continuar de braços cruzados ante
aagiotagem, que se aninhou na loterias, e, com seus enormes
lucros, e libel'dade de acção, tornar-se yerdadeiro status i11. statu,
annullando a lei gerae reguladoras deste assumpto, prejudicando as insLituiç.ões que ella procuram benenciur e tornando
impo ivel a realisação da idéa de suppre são de se jogo em um
futuro proximo, como quiz u lei de 18 de setembr de 1860, e ubsequentemente tem sido lembl'ado em varios relatorias da fazenda ~
E' admissivel que de um f:lvor feito pela assembléa geral ás
provincias, como foi o elo art. 14 da lei de 3 de setembro de 1884,
passam ellas deduzir o direito de transformarem este favor em
ariete pura destruirem antiquissima, praticas da legislação geral,
como efl'ecLivamente estüo sendo destruidas flS precauções por
e ta tomadas no s ntitlo de reprimir o abuso a que infelizmente
chegamo, que ha de trazer outro ainda mui laml3nt,wei ~
Referindo- e ao movimento das caixas economica " ainda lastima opequeno clesenvolvimento desta utO instituição, acreditan~
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do que para isto muito concorre o fataljogo das loterias, desvian_
do a economia do pobre na esperança de urna fortuna, qne nunca
chega.
Acha de toda a conveniencia a suppressão do monte de soe.
corro em algumas provincias, estando provado, que este recurso
não é aproveitado senão nos grandes centros populosos, onde o
luxo e a dissipação offerecem preci ão de recorrer ao empre'.
timo sobre penhores. A despezn que já hoje pesa sobre o lhe.
souro pela divida procedente destes eslabelecimentos excede
talvez a 800:000.000.
Apresenta um projecto de reforma sobre caixas economicas e
montes de soccorro.
Voltando á questão dos impostos provinciaes, cuja solução
ainda pende do poder legislativo, lembra, que esla questão teria
talvez mais facil solução, se fosse adoptado o systema dos impostos addicionaes, com os correctivos necessarios para não serem
agravados em demasia certos tributos.
Já não é uma novidade, pois que sobre "Os impostos de exportação, cobrados pelo governo geral, ha addicionaes cobrado
pelas provincias. Si este melhodo se generalisasse, a or!'ecadação
seria simplificada, um a vez entregue aos mesmos empregados;
creado o impo to geral com addicionaes provinciaes, e até municipaes, feita pelos mesmos agentes da arrecadação, além da
vantagem de menos dispendio, gozariam os contribuintes de maior
facilidade no pagamento, o que muito alivia a imposição.
Neste sentido, já tem dado algumas providencias; e termina dizendo que, no seu conceito, não é tanto a falla de renda e
sim a de regra e ordem no di pendia do que se arrecada, que
tem produzido o embaraço nas provincias, algumas dos quaes
oberadas de dejlcits, com orçamentos desequibrados, só tratam
de augmentar despezas improducti vas, sem o menor espirita de
economia e de previsão.
Por decreto ele 25 de junho, se determinou, que as leis de 3de
setembro de 188!t que orçam a receito e despeza geral do imperio
continuassem em vigor nos quatro primeiros mezes do exercicio
de 1886 a 1887.
Por decreto de 17 de abril o ministro e secretario de estado dos
negocios da ftlzenda foi autorisado a converter em titulas de 5 %
as apolices de 6 % emiltidas em virtude da lei de 15 de novembro de 1827, e a fazer as operações de credito para embolsar ao
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par, e por seriee, mediante sorteio, aos portadores das apoUces de
6%, que não quizessem receber em troca aquelles titulas.
Consideram-se, como tendo aceitado a conversão os possuidores que não reclamarem o embolso, no espaço de 10 dias a
contar de 26 do dito mez, para a côrte e provincia do Rio de
Janeiro; 15 dias para as provincias servidas pelo telegrapho
electrico; a para aquellas que não tiverem este meio de communicação, 15 dias contados da publicação do decreto na respectiva folha offieial; e finalmente 45 para o exterior do imperio, a
contar do referido dia 26 do corrente.
Nfio precisam de aLltol'isação ou formalidade judicial para
aceitar a conversão, os tutores, curadores, gerentes, administradores e mais representantes legaes ou necessarios do dono das
apolices, os usufrutuarias ou herdeiros ficluciarios nos casos do
usufruto e fidei commis o.
As reclamações serão dirigidas á repartição onde se acharem
nscriptas as apolices, ou á delegacia do thesouro em Londres,
como preferir o proprietario do titulo.
Logo que for apresentada a reclamação, cessa o direito de
transferencia da apolice, continuando a ser contado o juro até o
dia do ref';gate.
As apolice , cujo pagamento não houver sido reclamado, vencerãoojuro de 6 % até o dia 31 de dezembro do corrente anno e
de 5 % do 10 de janeil'o de 1887 em diante.
Atroca das apolices de 6 % pelos novos titulas far-se-ha sem
despeza para os aceitante. da conversão, no thesouro, thesourarias de fazenda e delegacia de Londres, emqnanto porém senão
reali ar esta operação, servirão para as transferencias e mais
tran acções as appolices antigas, ficando sem effeito a declaração
que ahi se lê a respeito da taxa do juro.
Os novos titulas serão em tudo equiparados ás apoUces emittidas até hoje.
Por aviso de 2 de janeiro, se declarou que as apoUces da divida
publica não podiam ser COIl ideradas como bens immoveis,
quando fossem permutadas por bens dessa natureza, e pelo de 17
dejunho se autorisou a cunhagem das moedas de nickel de 50 réis,
ecommunicou-se a sua em issão.
Pela circular de 10 de agosto se declarou, que os direitos de 60 %
addicionaes aos de consumo são passiveis da taxa de 5 % do
decreto de 7 de maio de 1886; e pelo de 22 de outubro se commu-
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nicou a emissão de nova estampilha de 200 l'éis e 5 e dá os respectivos signaes.
Por aviso de 8 de novembro se declarou, que estão sujeitas ao
imposto de tran. missão ele propriedade as heranças e legados
deixa"dos em apolices, ainda que tenham de ser vendidas para
cumprimento de disposições testamentarias; e pelo de 20 de dezembro se prorogou o prazo para o recebimento sem descontadas
notasde2 da5 a estampa, r.: da7 fl e10. da6. fl
Por decretos de 5 de junho, 7, 14 e 21 de agosto, 8, 9 e 15 de
outubro, 20 de março, 17 de abril e 29 de novembro foram votados
e abertos os creditos seguintes:

MINISTERlOS

EXTRAORDINARIOS

S

PPLE~E:;TARES

TOTAL

Imperio. .
Justiça., .
Estrangeiros
Marinha. .
Agricultura.
Fazenda. .
4.014:4

2.~73

5.277:

Orçalnento votado pelo parlan'lento para o exercicio de
1886 a 188,. e sanccionudo por' decreto de 16 de outubro
de .l8~6.

Receita.
Despeza.

.
.

.
.

132.8 1:60' ao
137. 60ü: 6ilS49j

.
.

distribuida a despeza pelos
Imperio. .
Justiça . .
Es trangeiros
Marinha. .
Guerra . .
Agricultura.
Fazenda. .

BALANÇO DE 1886 A 1887 (*)
Receita ordinaria, extraordinaria e especial.
Despeza. . . . . . . . . . . . .
Defioit. . . . . . . . . . . . .

221.658:64 "1 I
22 .186: iH3;i68G
6.527: 79r?02

I') Neste balnn~o 50 comprehend. o 20 ~emestre de iS 7 pnrn r gulnrisnl' o UUnO
!le 1888 COIU o atlnQ civil, e é feito pelo bnlun~o npresent:vj peto thesourQ.

fin~uçeiro
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despeza realizada pelos ministerios do
13.915 227.~13
U.5 1 919;5)6
1.32 137 924.
15.95"2'353
22.460 119.'428
67.975 48[.'724
9' .955 695 53

Imperio
Justiça
E lrnn~eiros
Marinha. .
Guerra. .
AgricultuI·a.
Fazenda. .

Areceita tem a seguinte procedencin :
Direitos de importa ::io .
»
de exportação •
Despacho marttimo. .
ln Leriol'. . . . . .
!!lspe ial (emancipação).
Extraol'dinal'ia . . .
DeposiLo, . • .

Na receita extraordinuria figura a verba
eventual na importancia de.
era pai Q receila ordinarja de .

2.424:093 211

214.993:528· 879

Os recUl'SOS de que se serviu o thesouro além da receita arrecada foram
EmpresLimo externo de 1 6.
•
interno de ;j % .
Emissão de nickel . . . .
aldo dos depositos. • . .

52.662:73~'-56

47.30 :437 [ <!
321:000'000
3.541:430 135

No orçamento votado para o exercicio de 1886 a 1 87 se mandou
por em execução as eguintes disposit;ães :
Ogoverno fica autorisado a emittir bilhetes do tl1esouro até a
somma de 1G.OOO:OOO como antecipaçtio da receita no exercicio
de la lei, e continua em vigor a autorisação para a conversão da
divida fluctuante em consolidada, interna ou externa, no todo ou
em parte.
Fica revogada a disposição elo ort. 10 da lei de 3 de setembro
de 1884, que mandou sujeitar a porte do correio a correspondencia
official.
E' o governo autorisado a annexar a qualquer repartição publica as caixa economicas, que não tiverem renda sufficiente
para se manter, e extinguir os respectivos montes de soccorro,
Jiq~idando e pagando os seus debitos, marcando a porcentagem
deJlIl'O de maneira, que reserve pelo menos 1/2 % para uas
despezus, ficando supprimida a restl'ição das entradas semnnae
sendo livre o deposito de qualquer quantia, dentro dos limites
marcados na lei de 22 de Ç'lgosto de 1 60.
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O governo retirará da circulação annualmente a somma de
5.000:000 em notas do thesouro, até que o valor do papel moeda
se eleve ao fixado no art. 1 da lei de 11 de setembro de 1846. Nas
propostas dos orçamentos futuro o producto do imposto do ello
será escripturado como renda especial com applicação ao melhoramento do meio circulante.
O governo é autorisado a rever u tarifa das alfandegas reformando ou alterando as respectivas ela sificações, e cobrar direitos
da importação do aI até 10 réi paI' litro, e consolidar nas taxas
das tarifas o imposto addicional de 60 %; rever o regulamento
do sello fixo e proporcional, do imposto de industrias e profissões.
Cobrar um imposto até 50 réis por litro, sobre bebidas alcoolicas
fabricadas no paiz e destinadas a seu consumo, excepto a das
fabl'icas existentes nos estabelecimentos ruraes, que aproveitam
os productos da lavoura.
O imposto sobre patentes de privilegias passa a ser cobrado
como sello.
O abatimento de que trata o art. 50 da lei de 6 de outubro de 1835
far-se-ha na seguinte proporção, 2 % nos tres primeiros mezes
que decorrerem depois do prazo marcado pela j unta administrativa
da Cnixa da Amortização para a sub~tituição sem desconto; 4 %
nos outros tres mezes; 6 % nos tI'es seguintes; 8 % nos oulros
tres; 10 % no primeiro que seguir-se e dahi em diante 5 Ofo
mensalmente até a extincção do valor.
A rever o regulamento do correio e telegrapho do estado
podendo reduzir até 20 %
do valor das tnxas actuaes, a dos
telegrammas recebidos ou expedidos pelas folhas dia rias desti·
nados a publicidade, e a dos transportes dos jornaes dentro do
Imperio.
Os orçamentos da receita e despeza do Imperio para oexercicio
de 1886 a 1 87 regerão tombem o primeiro seme tre do de 1886 a
1887. Nas futuras propostas o anno financeiro deverá coincidir
com o aono civil.
Continuam em vigor as disposições dos antecedentes orçamentos, que não versarem sobre a fixação da receita e despeza, e
autorisação para maI' ar ou au o'ment81' vencimentos, reformar
repartições ou legislação fi cal, e que não tenIlam sido expressamente revogadas.
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EMPRESTIMO DE 1886
CO TRACTO PRELIMl AR

e 6.000.000

reaes ou E 6.431.000 nominaes.
ConLracto celebrado ao 27 dias do mez de fevereiro de 1886,
enlre o governo imperial do Brazil, repre entAdo pelo r. conselheiro bachfll'el J é Antollio de Azevedo Castro, delegado do
lhe ouro, devidamente autorizado por Sua Magestade o Imperador
do Brazil em virtude das leis ns. 32~9 e 323U de 3 de setembro de
1884, art . ;)0 e 9to , e lei n. 3271 de 28 de eLembro de 1 5, art 1°,
para realizar o emprestimo abaixo mencionado, e o honorabilissimo Sr. NnLhaniel Mayer Loid RoLh clJiI, o Sr. Alfredo Carlos de
Rolh child e o r. Leopoldo de RoLhsch ild, sob éJ firma N. M.
Rolhschild & Filho , de que usam, para o levantamento da
.omma de E 6.000.000, applicavel a serviços do Imperio, nos termos daquellfls leis:
Art. 1.0 Os abaixo as ignados Srs. N. M. Rothschild & Filhos
encarregam-se de negociar o dito empreslimo em apolices de
Si 000, 500, e 100 com coupons semestrae de 5 %
ao anno,
pagavei em Londres no IOde janeiro e no dia 1 de julho de cada
anno, devendo 01° coupon, que se junLará á cautella, ser atisfeilo no 1° de julho proximo futuro. As ditas apolices serão re galada de conformidade com a clausula aa e emittidas a E 95,
para o que elevará a importancia do empresLimo a E 6.431.000,
como se verifico da nota annexa,
Al't. 2.° O pagamenLo da me mas E 6.431.000 deverá ser
effectuado pelos subscriptores pela fórma seguinte:
e 5 no acto da a signatura
e 15 no dia da di Lribuição
e 20 na se"'unda-feira 31 de maio de 18 6
e 25 na quinta-feira 5 de ago to de 1 6
f, 30 no segunda-feira 13 de setembro de 1886.

e 95
Os subscriptores terão a faculdade de pagar antecipadamente
ads prestações, e, nes e caso, se lhes concederá juros corresponentesa 5 % ao anno.
d O primeir'o dividendo de 2 112 % sel'á satisfeito no 1° de julho
e,i8S? no escriptorio dos Srs. N. M. Rothschild & Filhos, onde
selão Igualmente pagos o que e forem vencendo.
ATt. 3.° De tinar-se-ha a amortização de 1 % annual, impor~anc18 do capital annual, ou E 64.310, que, a partir de 1 de julho
.e18 7, será applicada, conjuntamente com o juro das apolices
J~ rcg~8Ladas, a compras semestraes de titulos do emprestimo,
SI estiverem elles no mercado abaixo do par; si, porém, e acharem ao par ou acima do par, serão a apolices sorleadas lres
mezes anles do I'e gote, como é de estylo.
ArL.. 4. ° Os Srs. N. M. RoLh chi/d & Filhos serão exclusivamente Incumbidos das operações de amortização e do pagamento
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dos juros das apolice ,abooo.ndo-Illes o governo imperial a commisstiousllaldel%pelo dividendo que ati fizerem,ade 1/2%
pela qU'1l1tia que resgatat'em, e ih % nddici nal de corretagem
pelos titulos que compl'arem no mel'cado.
Art. 5. ° Pelo trabalho da negocia ,ão desLe emprestimo perce.
berão os Srs. N. 1. Rotll child & Filho a commissão de 1 %
pela hnportancia d capital levantado e pelo de promovera ubsCl'ipção, de ih % do ca pital nominal, ficando a cargo do governo
o seHo de i/4 % dos t.itulos.
Art. 6. o Fica ajustado que, o governo imperial maneJará pre.
parar com [I po sivel urgencia a c mpeLenLes apolices e os
coupon que, dep is de a signados pejo Sr. conselheiro bacharel
José Antonio de Azevedo Castro, sel'ão entregues ao Sl's. N. M.
Rothscllild &: Filhos para as negociar ou as di Lribuil' pelos subscriptore " em troca das cautella que tiverem emiLtido.
Art. 7. 0 O govel'l1o imperial compromeLte- e pelo presenle
contracto a provel' os meios para o poo-amento de cada dividendo
do dilo emprestimo, 15 dias antes do vencimenLo, e as 'im tum·
bem o::: fundos necessal'ios ao resgate, nu fórma acima e ti pulada.
Art. 8. 0 O producto de te emprestimo erá aCl'editado pelos
Srs. N. M. Rothschild & Filhos ao governo im peria 1 em conta corrente separada, vencendO jmo á raztio de 1 % abaixo da taxa do
Banco, não podendo, pOl'ém, exceder de 4 % .
Principiará a ser contado o jmo 15 dias depois de recebido o
dividendo e c ssará 15 dias anLes da sua entrega.
Em te ternuoho e confirmação das clau ulas upra mencionadas, firmamo de pt'oprio punllo o presente conLracto aos 26 de
fe vereiro ele 1886.
N". 1)/1. Rothschilcl

g'

Filhos.

José Antonio de Azevedo Castro.

Nota mencionada na clausula 10 :
6.315.700
E 6.000.000 a 95
. . . . . .
63. 30
1 % de commissão E 60.000 a 94 . . .
34.207
Sellode E 6.431.000 a 1/2 ou E 32.15G 11 94 . . .
6.413.827,
1/~ % sobre o capital nominal ou E
17.103
E J 6.034,56 a 93 3/r,
6.430.930

ou apolices no valor de

.

. E 6.431.0~0

CONTRACTO FEITO COM o BANCO DO BRAZIL PARA A EMISSÃO DO
EMPRESTIMO DE 50.000:000· EM APOLICE DO JURO DE 5 %

o Banco do Brazil se encarrega ele abril' no dia 2 do corl.'enle
mez subscripção publica para um emprestimo de 50.qO~'UO~e
nominaes, em apolice de 1;000 e le 500., vencendo OSJUlOS
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5% ao anno, pagos semestralmente, a contar do 10 de janeiro
ultimo, sobre as seguintes condições:

A taxa da emissão será de"95 ~ % e o pagamento realizado em
cinco prestações, a aber:
100 no acto da ubscripção
150,.; no dia 1 de junho proximo
200. em 2 de ag"osto
250 no 10 de eLembro
255 em 3 de novembro.
Os bilheLes do the ouro e as letras dos bancos de depositas
desta prnça er<1o recebidos em pagamento, mediante redesconto,
qunndo não esLi verem vencidas.
O. Ll])scl'ipLores terüo direito de s[ltisfazer antecipC1damente as
entradas, C1bonando-se-Ihes o premio correspondente a [) % ao
anno.
Aos subscriptores de 5.000:000· far-se-ha o abatimento cle
0,2 %, aos de 10.0 0:00 o de 04 % e aos de 20.000:000 o de
0,8 % sobre o valor nominal dos titulas.

2. a

o Banco obriga-se a ficar com as apolices que não forem
subscriptas na concurrencia de 50.00 :000'" nominaes, fazendo as
entrada nas data marcadas para os subscriptores, com o
mesmo direiLo no caso de antecipação.
3. 0

OBanco enLregará ao thesouro os bilhetes que forem sendo
recebido, e acreditalos-ha pela omma que arrecadar em letras
~o outros Bancos de deposito ,e em dinheiro proveniente da dos
titulo e do rede conto dos bilhetes.
OGovel'l1o pagará ao Banco 1/2 0 / 0 das sommas subscriptas,
e.2,.4 o/ 0 da quantia com que ficar nos termos da segunda condlçao.
Rio de Janeiro, 10 de Abril de 1886.- F. Belisal'io Soares de
SOlt"a.-J..Machado Coelho de Ca tl'O.

1SS~

O conselheiro Francisco Belisario Soares de Souza nó
relataria apresentado ao corpo legislativo aprehensivo p310 decrescimento das rendas publicas no exercicio de 1884 a 1 85, congratula-se com o parlamento ao communicar que no presente
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exerclClO a receita apresenta lisongeiro aspecto, porém infeliz.
mente ainda assim não está na relação dos encargos do orçamento ; o deficit do mesmo exercicio será de cerca de 5.000:000. ,
mas já é um esforço quando o do anterior exercicio foi de
25.446:241$750, se forem mantidas asvistas do governo não excedendoa despeza publica aos actuaes limites, e progredindo a
receita nas suas naturaes proporções, espera que em breve
chegar-se-ha ao equilibrio do orçamento.
Estando proximo o termo de algumas obras) nas quaes se
consomem avultados capitaes, é prudente, que se mude do systema até então seguido, para não onerar permanentemente o
orçamento perturbando-lhe a ordem e regularidade por meiode
despezas avultadas, constituindo-se dous orçamentos, um até
certo ponto regular, e outro extraordinario, que não obdece a
nenhuma regra.
Ha quem acredite no recurso inesgotavel do imposto para
fazer face a todas as exigencias, porem não se lembram aquelles,
que assim pensam, que o imposto exageradn opera como força
deprimente na luta da producção, o povo que paga menores impostos é o que fica melhor apparelhado ;.e na ordem politica o
mal ainda é maior, porque traz a anthipatia e a descrença contra
aquelles que, vexando-o com repetidas contribuições, lhe en·
carecem a vida.
Continuando, diz que o deficit do orçamento não é somente
debellado pelo imposto augmentando a renda, a experiencia
de annos já nos pode convencer que é preciso lançar mão de medi·
das efflcazes e completas para limitar as de:spezas publicas, não
bastam simples cortes no orçamento, é indispensavel uma reorganização de quasi todos os servicos, quer civis, quer militares, não
só para extinguir abusos, como para supprimir serviços e repartições dispensaveis.
Não se regulando pela base das médias para avaliar a renda
provave! do exercicio de 18 8, toma como meio de comparação a
renda liquidada nos exercicios de 1 84 a 1 87, e verifica, que
sendo a 10 de 120.051:701..'771 e a 20 de 124 32 :307 550 e a 30 de
134.779:037 196, vê-se que o decrescimento do 10 exercicio diminuiu
no 20 e desappareceu no 30 pelo que não tem duvida de calcular a
receita do exercicio de 1888 em. . . . . . 134.295:100$000
e a despeza em.
141.491:908 147
. 08'147
cleficit
7.196,8
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não comprehendendo a importancia dos creditos especiaes da
tabella c, podendo ficar reduzido a 2.196:808$147, si voltar, corno
convem, a ser incluido na renda geral e producto do seIlo destinado a retirada do papel-moeda, podendo ser esta feito com os
recursos naturaesldo orçamento, quondo permitlirem.
Em virtude do art. 28 da lei de 16 de outubro de 1886 foi estabelecido que o exercicio flnanceil'o de 1888 coincideria com o
annocivil, a contor do Iode janeiro a 31 de dezembro, por esta razão tem tanto o exercicio de 188 a 18 7 de comprehender o semestre de julho a dezembro de 1887, que seria o 10 semestre do exercicio de 1887 a 1888.
Para regularizar este serviço foram dadas as convenientes
instrucções.
Occupondo-se do meio circulante, c1iz que o papel moeda em
circulação importa na qllanLia de 184.335:291.
endo inutilisado
138:000$ importancia dos juros pagos pelo Banco do Brasil em
virtude da lei de 18 de julho de 1 85.
Communica que se acham na Caixa de Amortização os
5.000:000$ destinados ao resgate do papel-moeda segundo o art. 7
da ultima lei do orçamento, porém perturbações monetarias nesta
praça e outras do Imperio levaram a emprestar ao Banco do
BrasU 2.000:000 , neutralisando, em parte, o que se tinha em
yista.
Neste sentido faz algumas consideraçõe , acreditando que
este estado não pode melhorar sem a creação de um banco de
emissão de fundo metalico, que importando capital novo fosse
substituindo pelas suas notas as que fossem re gntadas do governo; recebeu uma prop sta ne te 8entido, a qual se acha em
estudo na secção de negocios da fazenda do conselho de estado,
de cujas luzes espera o governo auxilio pRra re olver sobre tão
importante assumpto, e o submeterá ao Gonhecimento e deliberação do parlamento.
Tratando da divida do e tado, communica que a externa teve
a amortisação de ~ 704.500 entrando ne ta importnncia o resgate
do remanescente do empl'e timo contrRhido em 186J; mas teve o
augmento resultante do empreslimo contrahido em 2ü de fevereiro
na praça de Londres na importancia de ~ 6.431.000; este emprestimo que foi de ~ 6. O .000 foi negociado ao preço de 95 % e
juro de 5 % ao anno.
As amortisações dos emprestimos de 1860, 1863 e 1865 foram
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feitas ao par r~ediante sorteio, as outras foram á cotação que
regulava entre 97 a 99 1;.L
Para este serviço e outras despezas remetteu o thesouro em
cumbiaes E 1.189.00 qlle entre o cambio de 173/4 e 223/8 regularão pela importancia de 1:::1.247.22't 180.
A interna consolidada é representada por 381.476:000' em
titulosde 5%, e 119:600· em titulos de 4%'
A conversão dos titulos da divida publica de 6% para 5 0/0 se
fez sem a menor perturbação, destes titulos na importancia
de 336.003:100...., apenas 177 po uidores, sendo 54 domiciliados
no Imperio, e 123 no estrangeiro, deixaram de aceitar a conversão,
im portando o va lor de seus titulos em 6.524 :20 ,não attingindo
portanto a 2 % do copitol que circulava; a economia nos juros
proveniente desta operação orç por 3.294:789· onnuaes; si esta
importancia fosse applicada ao re gate da divida interna no
termos da lei de 1827 em 3 1/2 anoo estaria ella extiocta.
O emprestimo interno de 5 % produziu 47.308:437$, a com·
missão ao Banco do Brasil foi de 154:700 . As apolices exi tentes em virtude da lei de 28 de outubro de 1848 importavam
em 2.437:300 que rendiam 121:87 annuaes.
o emprestimo de 1868 amortisou-se 1.3 9:500 , e node 18i9
amortisou se 4.503:000 000.
A circulação do papel representado pelos bilhetes do thesoul'p
era de 31.009:000 000.
A cotação das apolices regulou entre 955 . a 980 . e o cambio
entre 211/2 231/2.
Sob o titulo de 1'egimen financeiro, importante artigo que
figura em seu relatorio, foz judiciosas consideraçoes ácerca da
tendencia geral, não só no Brazil, como em todas as nações civilisadas, de augmentar a elesp~za publica.
Acredita ser um facto social fundamentado na necessidade de
acompanhar o progresso, c não contrariar as aspirações do es·
pírito contemporaneo. Esta situB,ão, accentuada em quasi toda
parte, tem chamado a atten,ão e estudo reflectido elos homensde
estado com o fim de obstar á desorganisação das finanças.
O estado financeiro do nosso paiz, diz elle, sem dar motivo
aiapprehensões terroristas, exige a maior ponderação; não se
pode, nem mesmo se deve usar do recurso do credito senão COD.!
discernimento e motivos imperiosos; e nem fica bem pedir repetidamente ás praças estrangeiras os meios de cumprir difficu!·
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dades flnanceieas em tempos of'dinaeios; e nem tão pouco consumir, nos goslos da adm inisteaçilo, poe em pee timos in temos,
o capilae::;, que tem I1lJtul'al applica )io no movimento economico.
Osempl'esLimo só se justificam paI' urgente::; necessidades, ou
compensação de maiol'es vantogen', quando delles possa auferir
ageração onerada com o encargo do pago menta .
Omelhor plano de melhorumento financeil'O é o de restringir,
ao que lhe permitle 03 seus recul' os, c rtundo as despesas superfiuas, as uteis, até chegaI' Ú justa e necessaria equação entra
os dou termos de tod o orçamen to.
Quando a renda ontinuadamente {'.re cem, vê-se empreslimos CQnsecutivo.~ con~ralüdos pal'a saldar despezas, que se
nvolumam, e que no entanto podiam ser reduzidas,
Por is-o ntende que, para melhor estudo e apreciação do
orçamento, convil'ia que, na lei de meios, a asserpbléa geral
apena tratasse de diminui!' ou augmentar as consigna ões já
e tabelecidas, reforçando-as ou alimentando-as, sem a creação de
outros crviços; as novas contribuições só deviom ser feitas por
leis especiaes.
Faz ainda algumas considerações sobre a organisação do orçamento, e chama a attcnção para um trabalho annexo sobre esta
materia, lamentando, que pelo ystema seguido o the ouro não
po sa apresentar logo o balanço do exercicio findo, que muito
facilitaria as previsões do 01' amenta fu turo.
Communica que, usando da autorisação do art, 9 da lei de 16
de outubl'O de 18 '6, procedeu â revisão das tarifas de accordo com
as bases e tabeleciclas, sendo auxiliado nesse trabalho pelo
ln pector da Alfandega da Corte, seu Ajudante e o director das
rondas publica do the ouro.
Com effeito, depois de promulgada u ultima tarifa, importantes
transformações se tem dado nos processos industriaes de prodllcrão de c rto gen l'OS, c muitas modificações s tem introduzido na luulidade, natureza <h materia pl'imu e prepaeo de
outros, aperfeiçoando-as; disto tem resultado, que os preço::>
correntes dos geneeos muito se tem distanciado do verdadeiro
lermo médio de seus valores.
As oscillações do cambio tambem tem concorrido para a inexactidão dos vaIare officiaes dos generos, collocando-os em posição
difficil ele importa ão, para i to se estabeleceu uma taxa média
li.

F.

36

.
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para evitar as desproporções dos direitos, que ordinariamente
regulam por 11/2 a 2 % .
Foram alteradas as taxas de diversos generos alimenticios,
como meio proteccionista a similares nossos, assim como tiveram
diminuição os direitos de mercadorias necessarias á industria.
A tabella dos generos livres de direito foi devidamente examinada, afim de serem della excluidos os que não estivessem
no caso de merecer esse fa vaI'.
Em cumprimento a disposição da lei de 16 de outubro de 1886
foi expedido o decreto de 2 de abril ultimo, pelo qual foram
extinctos os Montes de SOCCOITO, creado com as caixas economicas nas provincias, men03 os de Pernambuco e Bahia, sendo
annexadas ás respectivas lbesourarias as caixas economicas, que
foram incumbidas de sua liquidação.
Voltando á questão dos impo los provincises e municipaes
insiste na adopção do imposto addicional tornando-o menos vexatorio facilitando a sua cobrançn, a qLlfll se torna menos di pendiosa na sua arrecadação conforme a lei do orçamento geral, provincial e municipal, que apresentou o seguinte resultado o anno
passado.
Receita geral .
Provincial .
Municipal.

..

136.328: 150$000
34. 396 :646$000
8.166:748 000

178.891 :544$000

Distribuida esta somma pela população do Imperio calculada
em 12.000.000 de habitantes, vê-se que cabe a cada um dellesa
seguinte quota:
11$361
Da receita geral
2$866
Provincial •
680
Municipal.
14. 07

Tratando das repartições de fazenda, das quaes dá o melhor
testemunho de regularidade em suas funcções, ainda volta á re·
forma do juizo dos feitos da fazendo, como uma necessidade para
a diminuição da divida activa, sempre em augmento de anno a
anno; nas thesourarias tambem se nota atrazo na tomada de
contas aos responsaveis da fazenda publioa.
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Por decreto de 11 de outubro se estabeleceram regras para o
registro de marcas de fabricas e do commercio; e pelo de 20 se
concedeo um credito especial de 18.220:633 096 para ser applicado
3.220:633 096 ó. conclu ão do prolongamento da estrada de ferro
da Bahia aS. Franci co e 15.000:0
à con trucção da estrada
de ferro de Bagé a Uruguayanél, pas 'ando por Cacequy no Rio
Grande do Sul, ficando o governo autorisado a fazer as operações
de credito precisas.
Pela circular de 4 de abril se deram instmcções para a execução do regulamento, que annexou ás thesourl:lrias de fazenda as
caixas economicas, as que não estiverem reunidos os montes de
soccorro, e dá instrução para a liquidação de tes, e pelo de 30 de
dezembro se deram in trucções ás caixas economicas.
No orçamento votado pelo parlamento para o exercicio de 1888
se mandaram pôr em execução as seguintes disposições:
Fica o govel'llo autorisado a em itLir bilhetes elo thesouro até a
somma de 16.000:000" como émtecipação da receita no exercicio
de~ta lei, e continua em vio-or a autori açilo relativa á conversão
da divida fiuctuanteem con. olidnda, interna ou externa, em parte
ou no todo, e bem assim a do art. 1't da lei de 5 de novembro
de 18 O.

Fica derrogado o 8rt. 7 da lei de 16 de outubro de 1886 na
parle que mandou aI plicar o producto do selto á retirada do
papel moeda cm cir'culaçúo
Continua em vigol' a di po ição do art. 10 da lei de 5 de no"embro de 18 Ol'elaliva ao impo to obre vencimentos.
E'oO'overno 8utori ado a elevara 10 0 / 0 a multa de 6 %
dos que nüo paga m os im po to á boca do cofre, e a 15 % a de
10 010 para o que incorrem na dispo ição do art. 12 da lei de 25
deago tode1 73.
Atran ferir á camara municipal do Rio de Janeiro o direito de
aform' terrenos acrescidos ao de marinha existentes, e a das
provincias os de marinha e acre ciclos, passondo a fazer parte da
sua receita esta renda, sendo e te arrendamentos effectuados
em hasta publica.
A con olidar a legi lação do proces o executivo fiscal, de
accordo com u legislaÇ<1o commum, na parte que for mais conveniente para accelerar a cobrança da divida activa e a di tribuir o
serviço entre procuradores e solicitadores dos feitos da fazenda
da Côrte,
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Fica o governo autorizado a i entar dos direitos de expediente
as machinas e apparelho.' importados, que forem destinados á
primeira instalação de fabricas de qualquer natureza, com as limitações que o governo julgar convenientes, e bem a sim todo oma.
terial necessario á conclusão do monumento do Ypiranga na
provincia de S. Paulo, e o da construcção dos novos gazametros e
trabalhos de extincção nos 20 e 30 districtos á companhia de gez
do Rio de Janeiro; ao material que não tenha similares para a
construcção de obras de interesse provincial ou municipal, estabelecimentos pios, religiosos e de instrucção.
Ficam isentos de direito de importa ão por tres annos os
trapos directamente importados para o fabrico do papel, e reduzido a 50 % os que pF.lga a materia prima bleaking pOlvder em.
pregada nas mesmas fabricas e a 40 réis por kilo os direitos de
importação do fio de ferro simples de qualquer qualidade e gl'OS'
sura, a 4 réis por kilo o fio de jutu crua ou tinta para trama ou
urdidura.
Continuam em vigor as disposições das leis de orçamentos
anteriores que não ver arem sobre a fixação da receita e despeza
autorisação para marcar ou augmentar vencimentos, reformar
repartições ou legislação fiscal, que não tenham sido expressa·
mente Tevogadas.

1~SS

O Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira no relatorio apresentado ao corpo legislativo principia communicando
que as condições do thesouro offerecem a pecto li ongeiro, tendo
desapparecido grande parte da divi la flutuante, e cessado muitas
das difficuldades com que lutaram os seus untecessol'es, existindo nos cofres publicos o saldo de 5.200:000$ e em Londres
a importuncia necessBl'ia pura occorrer ú despezas no exterior
pelo menos até fins de jnlho proximo.
Não silo exagel'ado , diz elte, os dejlci/s elo exel'cicio em liquidação e no corrente, e con iderando- e que o Brazil precisa de r~
cursos para o seu de envolvimento, nüo é passiveI contar-se 0mente com os imposto ou aggraval-os a ponLo de entorpecer,
senão extinguir as industrias, que vão se estabelecendo no paiz e
tendem a engrandeceI-o.
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Parece-lhe imperiosa a necessidade, em uma época de transição no regimen do trabalho, que o thesouro esteja preparado
para qualquer eventualidade,desembaraçando-se da divida fiuctuante, para folgadamente satisfazer os encargos extraordinarios, e
restringir quanto passiveI a circulaçUo do papel-moeda.
Com este intuito contrahio-se em Londres um emprestimo de
f" G.OOO:OOO ao preço de 97 e juro de 4 1/2.
A renda publica tem progredido regularmente, e não acredilando no seu decrescimento, orçou a receita para o exercicio
de 189 em.
140.000:000'000
aadespeza em.
138.108:670$831
produzindo um saldo de
1.891 :329$169
que junto ao liquido de 2:000:000 dos depositos, daria o saldo de .
3.891: 329$169
si as verbas da tabelJa C não o ab:::>orvessem
produzindo o cZejleit de .
6.642: 306 '766
Tratando do meio circulante fiduciario, diz
ar uaimportancia em papel-moeda.
1 7.125:068$000
bancario .
17.956: 3-5"'000
Communica que fez- e o resgate de 7.500:000$ do papel-moeda,
a o B9.nco do Brazi! amortizou 1.659:900,' da sua emissão
o resultado foi a escassez do meio circulante, sensivel para
a nece sidades do commercio, e o governo teve de auxiliar
oBanco do Brazil e o Internacional com avultadas quantias, invalidando-se assim os esforç do governo; o simples resgate das
nola , si influe heneficamente no valor do dinheiro nacional,
COIl trange o commercio e a indu trias, c es e máo-estar póde
agO'rav9.r-se com a transformação do systema do trabalho e com
ocre cimento que vai tendo a coloni ação.
:\ão é do~ que pcn ão na vantagem de um grande emprestimo
para estabelecer a circulação metallica, tem mais confiança na
creação de um Banco Nacional, que tome a si a importante tarefa
de restabelecer a circulação metallica, mas isto depende da iniciativa particular, o governo apenas poderá auxiliar. Occupando-se
da divida do Estado, diz que n externa, ao pa 50 que teve a reducção de E. 602.200 correspondente á amortização devida, foi
augmentada com 6.000:000$ do novo ernprestimo.
Para este serviço e outras de pezas remetteu o t.hesouro em
cambiaes para Londres a sornma de E. 4.751 :000, que entre o
cambio 2l5/8 e 25 corresponde II 49.873:98{ 315.
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A cotação destes titulos regulou entre 941/1: a 993/4.
Na divida interna não houve alleraçúo; no emprestimo de 1868
amortizou-se 819:00J. e no de 1 79 2.307:500~; as apolices existenLes em virtude da lei de 2 de outubl'o de
184 montão a .
2.501:300,soOO
a divida por bilhetes do Lhesouro era de.
31.351: 00$000
A cotaçtío das apolices regulou entl'e 946$ a 9 l' e o cambio
enLre ~2 7/8 e 279/46.
Tratando do contrabando nas frontcil'as do Norte e Sul do
Imperio, diz que nas cil'cumstanc:ias actuae parece um mal em
remedio: todas as medidas Lomadas, todas as providencias, inclusive a dos tarifas especiaes, não teem produzido resultado, pelo
contrario, parece que mais se aggravão, o que se conclue pelo
maior numero de rec]nrnDçãe ; trata- e de e Ludar ainda e ta
questão, e dous distincLos empregado se achilo encarregados
desse tl'3balho, um no Rio Grande do Sul, e oulr'o no Amazona.
As disposiçãe da lei de 16 de outubro de 1 J e as do al't. o
§ 50 da lei de 20 de outubro de 1 7, si não forilo remedia efficazes para a arrecadação da divida nctiva, 00 menos farão de
grande correctivo (JS I rovidencitls tomadas qllcr cm relação ao
contribuintes, quer ú reparti ,ão, facilitando de lal sorte a cobrança,
que o contribuinte não póde Ler' o direito de queixal'-se de violeneia, si quizer ser pontual ou docil nos repetidos avi os que o
advertem do seu dever', o arrecadaç50 do divida não póde mais
cahir em atraso, salvo casos especiaes.
Tambem tem sido executada sem reclm11oção a tarifa promulgada pelo decreto de 22 de abril ele 1 87, pOl'ecendo-lhe ser de
necessidade uma autorização para se proceder annualmente a
uma revisão da tarifa das alfandega, aflm de favol'ecer certas in·
dustrias, que neces Hão ue urgente auxilio elo E tado.
Tratando das repartições de Fazenda, ainda faz alguma con i·
deraçôes sobre o juizo dos Feitos, que, ü I ezar do gmnde melhal'amento que experimentou o seu serviço com as di posições
regulamentares dos decretos de 29 de fevereiro e 7 de morço
ultimo, relativo á cobrança da divida a tiva, todavia reclama éria
aLLenção a sua reforma. Tambem acredita, que as Lhesourarias
precisão de alguma reforma na tabella de seu pes oal, augmen·
tando-se em umas e diminuindo-se em outl'as; falia com vantagem
dos serviços prestados pela Casa da Moeda e Typographia
Nacional.
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Occupando-se das caixFls economicas, entende que a reforma
por que passarão, sendo a ma ior porte dellas annexadas ás thesouraria~, pl'oduzirá o melhor result.ado; farão expedidas circulares dando instrucções ás thesourarias ácerca da instalIação das
caixa filiaes creadas nas agencias e estações de arrecadação nas
provincias.
Alei n. 3353 de 13 de maio, pela qual se extinguiu a escravidão
no Brazil, é concebida nos seguintes termos:
APrinceza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o
Imperador o Sr D. Pedro II, faz aher a todos os subditos do
Imperio, que a assembléa geral decretou e elIa sanccionoLl a lei
seguinte:
Art. 1. ° E' declarada extincta, desde a data desta lei, a escra~
vidão no Brazil.
Art. 2.° Revog-am-se as disposições em contrario.
Manda, portanto, a todns as autoridades, a quem o conhecimento e eXE>cuçÕO dA referida lei pertencer, que a cumpram e
façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém.
O secretario de Estndo do
egocio da Agricultura, Commercio e O!lrfls Publica e interino dos Negocias Estrangeiros,
bacharel Rodrigo Augu. to da Si! va, do Consf'lho de Sua Magesladeo Imperador, a faça imprimir, publicnre corrrer.
Dada no palflcio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, 67°
da Independencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERI.AL, REGENTE.

RodT'igo Augusto da Silva

Carta de lei pela qual Vossa Alteza Imperial manda executar
oDecreto da A embléa Geral, que houve por bem sanccionar, declarando extincta a e cravidão \lO Brazil, como nella se declara.
Para Vos a Alteza Imperial ver.
ChancelIaria-mór do Imperio.-Antonio Ferreira Vianna.
Transitou em 13 de maio de 18"8. - José Julio de Albuquerque
Barros.
Em seguida o Sr. Ministro da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas expediu a seguinte circular:
M}nisterio .dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
PublIcas.-RlO de Janeiro, 13 de maio de 188 .
Illm. ~ Exm. Sr.-Sua Alteza a Princeza Imperial Regente,
tendo. haVIdo por bem sal1ccionar, em nome do Imperador, a lei
n. ~3;)3, dntodn de hoje, pela qunl foi abolida a escravidão no Imperlo de de esta data, conta qlle V. Ex., logo que a refel'ida lei
~enha chegad? á sua noticia, hajn expedidc) as mais urgentes 01'6bS.áS autOrIdades [ocaes, com a divulgação, por meio das Colhas
pu hcas, afim de que se lhe dê prompta e immediata. execução.
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Como V. Ex. abe, abolida a escraviduo, sem nenhuma outra
clausula, tem aqui inteira applicação e vigor o decretado no nrt. 30
§ 21 e no art. 4° § 4 da lei n. 3270, de 28 de setembro ele 18 5'
relativamente ao serviços prestados como condição de liberdade
e aos que foram e tatu ido na lei n. 2040, de 2~ de setembro de
1871, ácerca dos ftlho de mulher escrnva.
O Governo Imperial está per uadido de que essa solUÇão ra.
dical do pl'oblemu tao urge~1te n,5.o trará nen.huma .perturbação
grave ao trabalho, meno amda a ol'dem pul)ltca. LeiS anleriore
e a generosidade particular pl'epararam a soluçUo definitiva, que
a as embléa geral Sua AHeza o Regente acabam de adoptar e
ordenar, de accôrdo com os principio de ju Uçn de economia social, e, finalmente, com o propri sentimen to do açúo, que desde
muito e por varias maneiras estava por ella.
A presteza com que as duas camara votaram esta lei mostrou
bem que ambas comprehendiam fi importoncin do materia e a
necessidade da solução.
Sua Alteza Imperial, não obstante as angustias que lhe trouxeram as recentes n ticias da mole~tia de seu Augusto Pai, noo
quiz retardar de um só dia a ancçiio do acto. Toda a Nação
comprehenderá a significação de a celeridade, que nfto é mais
do que o effeito dos seus proprio e genero os impulsos.
Convêm que V. Ex. faça entir tudo isto á populnçuo cujo
governo lhe está confiado. Outro im, decluro a V. Ex. que, pelo
uso util da liberdade, espera o Governo Imperial que os recemlibertos se mostrem digno da condição de cidadão, a que
acabam de ser chamados.
Dirá V. Ex. que a liberdade, a troco dos direitos que confere,
impõe deveres necessario á boa ordem sociul, e que <.l melhol' de
todas as applicações que o homem ogoru livre pôde fazer da co~
dição nova, é o empre"'o da sua uGtividadc le"'itímumente retr!buida, ou directamente pelo tmbo.lho em si mesmo, ou por mela
de nccôrdos livremente celebrados.
COl1vel'tida a dignidade da patria, a terra já não representa
para elle o trabalho forçado e gratuito, mas o beneficio commum.
Congratulo-me, flnalmente, com V. Ex. pelo resultado que o
Brazil acaba de obter, graças á resolução e sabedoria dos eus
representantes, á frente dos quaes figura a Augusta Senhora,
cuja mão assignou 11 lei n. 2040, de 28 de setembro de 1 71,.e
acaba de assignar a de n. 335J, datada de hoje: duas das mais
relevantes do reinado do Imperador.
Deus guarde a V. Ex.-Rodrigo Augusto da Silva.
Por decreto de 24 de novembro se permittio ás companhias
anonymas, que se propuzerem a fazer operacões bancarias,
emittir, mediante as seguintes condições, bilhetes ao portador e
á vista, convertiveis em moeda cOl'rente.
As sociedades anonymas, autorizadas pelo Poder Executivo,
pGderão emittir bilhetes ao portador e á vista depositando na
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Caixa da Amorlizaçuo o valor sufficientc em apolices da divida
publica interna, observadas as seguinte disposições:
A emissilo dos bilhetes terá valor igual em apolices depositada , nuo podendo estas exceder a dous terços do capital
realizado.
A autorizaçuo pal'a a emissão não poderá ser concedida senão
acompanhias cujo fundo social subscripto não seja inferior 8.
5.000:00 ' no capital do Imperio, 2.000:000$ nas capitaes das
provincias e 1.00 :Ooo~ nos municipios ; qualquer, porém, que
seja o capital subscripto, a quantidade das apolices que depositar
não excederá do valor de 20.000:000$; e no total de todas
as companhias em caso algum excederá ao ma:x.imo de
2 J. 000: 000$000 .
Os bilhetes emittidos segundo as disposições desta lei serão
recebidos e lerão curso nas estações publicas geraes; provinciaes
emunicipacs, excepto para pagamento dos direitos de importação
ejuros da divida publica.
Os portadores dos bilhetes tem privilegio para seu pagamenlo sobre as a pol ices depositadas, e os 20 o/ o de moeda
correnle.
A recusa de pagamento á vista em moeda corrente, dá direito
ao proteslo e constitue fundamento legal para a decretação da
liquida ão forçada.
Os bilhete
erão fornecido pela Caixa da Amortização,
correndo as de pezas por conta das companhia::>.
A fal ificação dos bilhetes e sua introducção na circulação
erá punida com as penas comminada pelo direito vigente em
crime de moeda fal a.
O bilhetes serão do valor de 10 , 20$, 30$, 50; , 100 e 50 000.
A companhia c n 'ervará sempre em caixa 20 % em moeda
corrente do valor dos bilhetes em circulação.
Constituirá clausula nos estatuto da compaFll1ia a conversão
em OUl'O, ou em apolices da divida publica interna, de capital e
juro em ouro.
Reserva-se a companhia o direito de,na hyppothese de corrida,
pagar em letras, vencendo juro> e divididas em serie conespondentes, segundo a ordem chI' noloo'icD. elos depositantes.
O empl'estimos ao agricultol'es podem ser feitos por prazo
de um a tl'es annos por escripto particular assignado pelo devedor
edl1as testemunhas, com fil'mas reconhecidas, sendo derogado
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nesta parte o art. 107 e §§ 20 e 40 do Decreto de 23 de joneiro
de 1886.
Estas companhias ficam sujeitas á fiscalisaçáo do governo t
no que respeita á emi são, substituição e resgate dos bilhetes.
Os bilhetes resgatados sel'ão incinerados, e os que deixarem
de ser apresentados, se reputarão prescriptos,
A emis ão das companhias na capital do Imperio não excedel'á de -JOO.OOO:OOO, e das provincias e em igual quantia
repartida mente .
O governo é autorizado a emittir apolices ao par do valor
nominal de 1:001 ,ejuros de 4~ para os depositas a que se
refere o art. 10 desta lei.
O deposito tambem poderá ser feito em flpolices de juros de
5 o na razão da metade, com a cond ição de ficarem vencendo o
juro de 4~.
Quando tiver sido incineradn melade do papel-moeda actualmente em Cil'culação, o troco dos bilhetes será effectuado metade
em moeda metallica e a outra metade em moeda corrente.
A emisão p derá ser elevada ao triplo da somma correspon·
dente ao valor nominal das apolices, quando os depositas de
suas caixas forem todos metallicos, e então o troco será tambem
metallico.
As companhias emissoras reger-se-hão pelas disposições da
lei de 4 de Novembro de 1882 e seu regulamento, no que não for
contrario a presente lei.
O governo poderá contractar com alguma destas companhias
o resgate do papel-moeda.
Por decI'eto de 17 de novembro approvou-se a reforma dos
estatutos do Banco do Brazil.
Por decreto de 22 de fevereiro se deu regulamento para a
arrecadação do imposto de indu trias e profissões, e pelo de 29
para o processo executivo fiscal.
Por decreto de 6 de outubro foram approvados os creditas
abertos de 44.2: 303 129 ao m inisterio da Marinha, p8l'a fOI'ça
naval, etapasemunições navaeseo de350:679.~165aodo Imperio,
para soccorros publicos, e pelo de 17 de novembro ao de estrangeiros, de 123: 388· 456 e o de 18, 220: 633. 086 ao da agricultura,
para prolongamento da estrada de Bagé a Cacequi.
,J /

571

DO BRAZIL

Ol'cameoto votado peJo parhullellto para o exercicio
de 188t!f e sBocclonado por decl'eto de ~~O de outubro de
1~8"

Receita.
Despeza

.
.

.
•

•

.

o

•

o o .

.

o •

•

.

.

,

•

•

•

•

•

•

•

•

.395:000~OOO
141.230:i04~34

13

Distribuida a despeza pelos ministerios do
8. 928:675~97
6.3 I AO '$908
9 0:706$666
10.787:184.)291
14.633: 46'161
35. ti7:042$344
64-0 383:040i967

lmperio . .
Justiça . ,
Estrangeiros.
~larinlm. •
Guerra. . •
Agricultura. .
Fazmda.
o

BALA ÇO DE 18 8 (*)
Receita ordinul'ia e extraordinal'ia especial
DBSpeZl
aldo . . . .
.•.•
o

••

. , .

145.896: 141$105
120.906:226'6U6
M.989:914$499

o

Distribuida a despeza pelos ministerios do
lmperio. .
Justi a.. .
Estrangeil'os
iIlarinha. .
Guerl'a . •
A!?I'icultura.
Fazenda. .

9.256:616 ')73
5.:~9.3: 164 513
32: 46>066
9.9.â:65 ?218
12.354:971:>975
29.327:21 ' I
53.818:72 '943

A receita tem o seguinte procedencia:
Direitos de importação .
"
de expol'tação .
Despacho mal'ítimo. .
Interior. . . . . .
Elpecial (emancipa ào).
EJ.:Il'Ml'dinaria. o . .
Depositos . .

Na receita extraordinaria figuram.
na verba eventua I.
Era, poi , a receita ordinaria de

142.282:055 868

Os recursos de que se serviu o thesouro, além da receita
arrecadada, foram:
Emprestimo interno de 5 % ,
47.30 :437 184
Emis ão de nickel .
321: 000"'000
Saldo dos depositos,
3.541:436$135
eo resto do emprestimo extet'oo.
Indemni ação feita pelo .Vlonte de occorro
de Pernambuco.
4D:547$360
(O) Este balanço é tirndo da Synopse apresentada pelo Thesouroo
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O prin'leiro orçamento votado pelo parlamento em 1829 foi
publicado em ua integra, não ó por ser a primeira lei neSSe
sentido votada pela camara ,como para se conhecer os recursos
de que nessa época dispunha o p:1iz, para igualmente conhecer-se
det.alhadamente as condições em que eUe e achava ao completar
os estudos desse trabalho, é justo, nüo para fazer um confronlo
de épocas, mas para dar id6a do seu desem olvimento, que na
sua integra seja publicado o orçumento votado para o exercicio
de 1889.

Lei n. 3396, de 24 de novembro de 18 8
O.'Ç& a I'eceita geral do Ilnperio para o exercicio de 1889
e dá outras provIdencias

D. Pedro Ir, por graça de Deus e unanime acclamação do
povos, Imperador constitucional e c1 fensor perpetuo elo Brozil:
Fazemos saber a todos o nosso subcliLo) que a As embléa
Geral decreLou e nós queremos o Lei eo'tlinte:

RECEITA GERAL
Art. 1. 0 A receita geral do Imperio é orçada na quantia de
147.200:000', e será realizada com o pl'oducto do que se arrecadar
dentro do exercicio da pre ente L i, ob os titulas aboixo designados.
ORDI JARIA
IMPORTAÇÃO

1.0
2. o
3. 0
4. 0

Direitos de impor~aç50 para consumo.
Expediente dos generos livres de direitos de consumo.
Expediente das capatazias.
Armazenagem.
DE PACHO MARITIMO

5,0 Imposto de pharóes.
6. o Imposto de doca.
EXPORTAÇÃO

7. o Direito de exportaçllo dos generos nacionaes, ficando isento
o pinho.
8. o Direitos de 2 1/z % da polvora fabricada por con~a do go~
verno, e dos metaes precioso em p , pinha, barro aLI ob~a~/'
de 1 1/2 % do ouro em barra. fundido na Casa da Moeda; e de o
dos diamantes.
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INTERIOR

9.0 JUl'OS das acçõe das e tradas de ferro da Bahia e de
pernam buco.
10. Renda da Estrada de Ferro D. Pedl'o II.
ti. Renda das estradas de ferro custeada' pelo estado.
12. Renda do Correio Geral.
13. Renda dos Telegraphos Eleclricos.
14. Renda da Ca a da Moeda.
15. Renda da Imprensa Nacionol e Dial'io Oj'flcial.
16. Renda da Fabrica de Pol\ orno
17. Renda da Fabrica de Fel'ro de S. João de Ipanema.
18. Renda dos orsenaes.
19. Renda ela Ca a ele Correcçtío.
20. Renda do Colle~io ele Pedro II.
21. Renda elo ln tituto dos Surdos-mudos.
22. Renda das matricul~s nos e tabelecimentos de instrucçào
superior.
23. Renda dos proprio nacionaes.
24. Renda elos terrenos diamantinos.
25. Fóros de terrenos.
26. Laudemio .
2í. Premias de depositas publicas.
28. Conce sões de pennas d'agua.
29. Sello do papel.
30. Impo to de tl'ansmissão de propl'iedade.
3i. Imposto de industrias e prcfi sões.
32. lmpo to de tran porte.
33, Impo to predial.
34. Imposto obre subsidio e vencimentos.
35, lropo to do gado.
36. Cobrança da divida activa.

EXTRAORDI 'AR'IA

37, Contl'ibuição para o Monte-pio da rvlarinha.
38. Indemni a .ões.
39. Jur de capitae nacionaes.
40. Venda de genero e propl'ios nacionaes.
41: Receita eventual, comprehendida a multas por infracçi10
de leiS ou reglllamento
a renda da Estrada de Fel'ro de anta
u Jllndiahy.
'
112. Beneficio de loteria. isentas de impo tos.
1M.. Decima parte do beneficio liquielo das concedidas depois
da 1m.
4~. Impo to ~le 15 0/() obre (JS loterias.
45. 'ello dos bilhetes de 10L ria.
46. Remane cente do premias idem. (Lei n. 1014, de 27 de
setembro de 1860, art. 12, § 3.")
47. Producto do imposto addicional de - % .
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t. ° Saldo entre os recebimentos e rel'ltituiçães dos depositas'
2. ° Producto da parte do ultimo em prestimo externo relativó
á lei n. 33'19 de 1877 ;
.. ° Juros dos Duxilios aos bancos, nos termos da lei n.3263
de 18 de julho de 1885, derogada quanto á applicacão especial
deste juro;
.
4.° Producto do ultimo. emprestimo co~ applícação especial
aos prolongamentos da vIa ferrea da Bal11a a S. Frenei co e
construcção da de Bagé a Uruguüyana, nos termos da lei n. 3351
de 1 77.
DIsposrçõE

GERAES

Art. 2. ° O governo fica autorizado:
1.0 A emittir bilhetes do thesouro até a somma de 16.000:000$1

como antecipaçJo da receita no exercicio desta lei;
2. o A receber e restituir, empregando os saldos na des·
pezas do E tado e contem pIando o exces o das re tituiçôe no
bnlanç , confol'me o di po Lo no Dl't. 41 da lei n. 63 , de 17 de
Setembro de 1851, os dinheiros das eguintesorigens: empresLimo
do corre d, orpl1ãos, ben. de defuntos. e ausentes, e do evento,
premios de loteria , depositas das caixas economicas, montes de
soccorro e diversas origen ;
3.° A empregar no serviço da emigração e da coloni ação
nacional, desde já, a parte do producto da renda com applicação
especial ao exercicio de 1 88, destinada na lei n. 3::149 de 1887 ao
fundo de emancipação;
4.° A manter. relativamente á importação dos genel'os para
cuja producção já exi tem e funccionam no paiz fl1bricas que
empregam nas respectivas industrias materia prima naciona.l,
tarifa moveI da alfandega acompanhando a elevação do cmnblO
acima ele 22 1/2 d. por I ,bem como a elevar os direito de importação sobre artefactos de algodão e de jllta para o fim de .não
soffrerem com a concurrencio iguae p1'Oductos de f<lbrlcas
nucionaes;
5.° A rever as tarifas das aIrandegas relativamente aos generos importados dos Estado Unido, nos termos do tratado que
porventura celebrar com esta nação pal'a obter vantagens, pelo
menos reciprocas, para os generos de producção nacional por elia
importados;
.
6. 0 A rever o reg'lllDmento ne ~2 de fevereiro de 1888, relatIvo
aos impo~tos de ind ustrias e profissãe ;
7.° A rever as tarilas com o fim de abaiXAr as taxas cobradas
sobre prodllctos chimicos ou outra mercadorias applicaveis como
adubo ou correctivos nft indu tria ag-ricola, ficando d.ispensados
do pagamento os direitos alfandegue. e dos:) 0/O addlClqnaes os
seguin tes fertilisantes chimicos, ou adubos chimicos destll1ados á
lavoura:
Superphosphato de cal, quer mineral, quer osseo
Phosphato de cal;
M
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Nitrato de potassa,
Nitrato de soda,
sulphato de potassa,.
Sulphf:lto de ammol1la,
Sulphato de ferro,
sulphato de cobre,
Silicato de potassa,
Enxofre,
Bisulphurelo de carbono;
8.0 A is otar dos direitos de importação e expediente os animae de raça que fOI'em importDdo pDm as fazendas de cri-lção,
etodos o que forem para o Jurdim Zoolugico, estabelecido em
Villa Isabel, na c[lpital do Imperio;
9.0 A isentar dos impo tos de decima e pennDs d'agua os predias já con. truidos e que o rorem no dito Jardim Zoologico;
10. A ceder á em preza que tomar a si él exploração paraa conclusão da E trada de [. erro do Banaufll a divida de 16:0UO. ao
estado, pela ql181 é respon uvel a actual em preza ;
11. A mandar execlltar os melhoramento da cidade do Rio
de Janeiro oa parte I'elaliva á Lagôtl de Rodrigo de Freita~. de
accordo com os plano, e orçnmento organis[ldos pela com mi' ão
do ~meanlento oh [l direcl;õo do engenlJeil'o Hevy, já aprp entados á Ac::sembléa Geral, mediante empreza ou compnnhia que
para t'quelle fim e or'Tani ar, á qual p lderá conceder, em CIJOcurrencia publica, além do. fa vare constantes dos ns. 1, 2 e 3 do
Decreto legi loLivo n. 3051, de 9 de dezembro de 1t\7i e dus que
cabem na attribuição do Poder Executivo, o~ eguiote:
a) Dominio util pOt' • O anno , e gratuito, do terrenos do
Estado comprehendidos nos dito~ planos, e do que forem adquiridos por aterros ou de aterro depoi de completamente oivelado, exceptuando-se os que forem reservadus para os logradouras publicas;
b) I enção de direitos de im portação de ma teriaes e apparelhos
nece sarjo para a execuçuo das obras comprehendidas nos
refel'ido planes;
c) Privi!pCTjo para a construcção, uso e gozo de uma linha
ferTea su pen a entre a cidHde e o novo bairro da Lagõa de Rodrigo de Freitas, de accot'd com o' alludid s planos;
.12. A rever a tarira das alfandegas, a dar ás alfandegas do
RIO GI'~nde do Sul uma tarifa especial, integral, satisfazendo
como for mais conveniente ao e tado, as reclamações ao governo
apre en,Laqa pelas pl'aças cornrnerciae da provincia; a reduzir
esupprtmlr, si neces ario fôr, os impostos de exportação sobre
? productos similare das republica vizinhas, que delles forem
1 entos no re pectivo paizes, e a t mar, p r si ou de accordo
com os. e tado I i 111 itl'Ophes, todas as providenciDs neces:-;arias
pUI'a evttar o pr jllÍZO das r~ndas publicfls nos de pClchos e trnndto .de mercad()ria~ de qualquer procedencia e por qualquer
destino, não só pela fronteiras terrestres do sul, como e pecialmente ~elo t'io Ut'llguay e eus affiuente , via ferrea de Quaraym
a ltR~Ul, Lagôa-mirim e seus rio tributarias, attendendo quanto
pos tvel ~o maior aproveitamento e livre trafego destas vias de
cOmmulllcação internacional;
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13. A pagar a ua lteza o principe D. Pedro Augu to a quantia
de 4:693$54 pela differença occorrida desde 20 de março até 31 de
dezembro do anno pa 'sado e111 seus alimentos, o qUlles pus arão
de (,:000'" onnuaes n 12:00 , por ter completado ua maiol'icladea
19 doquelle mez, conforme o dispo to no art. 50 da lei n.151 c1e28
de ego to de 1840, no nrt. 2°, n. 8 dp de n. 3::l14, de 1G de
ou tubro de 1 6 e no art. 28 da de n. ;]313, da mesma data'
14. A pngar aos herdeiros de Maria :vIaxwcll Rudge a q~antia
de 206:639$0tG, em que foi accordada a indemni. oçüo da 4.a parte
do predio denominado - Trapiche Maxwell - da qual o estado
jà adquiriu a propriedade da outra tres quartas partes por
escriptura de 30 de junho de 1857, podendo o governo, para effeetuar e se pagamento, fazer as opera õe dp, credito nece oria .
15. A garantir ao emprestimo que contra11ir a Associação
Commercial do Rio de Janeiro, para consolidação da divida proveniente ela construcção do ediBcio da nova Praça c sua conclusão,
amortização e juro, não excedendo este de 5 % e aquella porcentagem necessario para re gatar a divida em 30 annos, ficando o
mesmo edillcio hypotl1ecado ao estado para Lla integral indemni·
sação da quantias que porventura despender e tomando o
governo as cautelas nece sarias para que todas a rendas queo
ediBcio produzir se appliquem de preferencia ao serviço do mesmo
empre3timo;
16. A isentar de direitos de expediente os materiaes da e'tatull
do finado senador José Bonifacio, que se pretende erigir em
S. Paulo;
17. A alterar o proce so para a percep <10 do meio s Ido promovido pelos herdeiros dos officiaes do exercito, de modo a tornaI-o mais summario e menos ui pendioso.
Art. 3.° E' de dejá derogada alei n. 3263, de 18dejulhodc
1885, na parte em que manda applicar ao resgate do papel-moeda
os juros das quantias que, no termos da mesma lei forem
adiantadas aos ])nncos, e outro im do mesmo modo revogado o
art. 50 da lei n. 3348 de 20 de outubro de 1 87.
Art. 4.0 Serão pelas provincia cobradas as divida ao
estado elos colonos nellas estabelecidos, e o prodllcto, bem c~mo
o das vendas das terras pul licas ás mesmDS provincias cedido,
para ser por ellas appLicado ao desenvolvimento e serviço da
colonisacão.
Art. 5.° Ficfio de de já exLinctas os dividas proveniente da
ex-propriedade servil, devendo o gov rno restituir integralmeote
os impostos desta origem, cobrados no exercício de 1888.
Ar·t. 6.0 1"ic8 approvado o ~ 10 da. lausllla. 'XI elo decreto
n. 985a, de 8 de fev reír rle 18,'H
mI rch· nclendo-s tambem nll
isen.'ío os % de e.·pediente.
ArL 7. ° Continuúo em vigor a alltorizaçuo dada no art. J4 da
lei n. 30"18, de 5 de novembro de j O, e a di posição do art. Go da
lei n. 3348, de .:0 de outubro de 1 87.
Arl. 8,0 Ficão dispensados da multa,si satisfizerem.deotro
de seis mezes do exercício desta I i o sello devido: as SOCleda~e
anonymas pelas entradas do capital realizado, os emprega _Of
provinciaes) municipaes e de ociedades anonymas e corporaç?id
de mão morta, ele que trata o 50 n. 10 da tabella A do Decle o
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n 8946 de 19 de maio de 1883, pelos seus titulas de nomeação,
aposentadoria, jubilação e reforma.
Art. 9. 0 O praz aC:dicional dos exercicios fica reduzido a um
semestre sendo tres mezes parEI com plemento das operações da
recéita despeza e tres para a liquidação e encerramento das
contas. O governo poderá desde já expedir o necessario regulamento.
Art. 10. São creados, com applícação especial aos institutos
de assistencia do municipio neutro e á manutenção dos actuaes,
quejá não estejam.no _dito mU~1icipio a cargo de.corp0.rações religio as ou de assocIaçoes particulares, os segumtes Impostos de
30.' sobre cada vehiculo (bond) de passageiros ou mixtos das
"oinpanl1ias de Botafogo c Jardim Botanico e de S. Cbristovão;
de 15 sobre os das companhias de VilJa I abel, Carris Urbanos,
Villa Gual'any e Plano inclinado de Santa Thereza; de 500 por
dia em que realizarem no municipio neutro corridas de cavallos
ou muares os re pectivos clubs, companhias, associações ou emprezas '-e os addicionae de 30 0 / 0 sobre o que cobra o Illma. Camara NIanicipal da imperial cidade do Rio de Janeiro em virtude
dos ns. 1,2,3,6,8,16,20,21,37,39,40,41,43,44,45, 46, e 47 do
art. 10 do or'çamento municipal.
Pal'agrapho unico. Será tambem considerado entre os asylos
de assi lencia pora receber' auxilio por conta dos impostos especiue acima decretados o Asylo das Orphãs da Imperial Sociedade
Amante da Instwc ão, da Corte.
Art. 11. E' a Illmn. Camara Municipal do Rio de Janeiro aulorizada a contrahit' um emprestimo até ao maximo de 5.000:000 ,
ajuro de 4% e i % de Flmortização, sendo annualmente fixada
no orçamento municipal verba paro o serviço dos juros e amortização do emp!'estimo' devendo ser as condições do contracto
sujeitas á a pprovação do governo, que fiscalisará a applicação do
emprestimo aos fins para que é pela IUma. Camara solicitada a
autorização.
Art. 12. São consideradas de custeio as despezas realizadas
pelas companhias de estI'adas de ferros, que gozam da garantia do
Estado, com o pag'amento de impostos geraes, provinciaes e municlpaes, exigido por lei.
Art. ia. Ficão prorogados por igual tempo os prazos a que se
rerere o n. 5 do Decreto n. 9707, de 29 de janeiro de 1887, que concedeu autorização a G. Fogliani e ao Dr. José Ferreira de Souza
Araujo, ou á empreza que oro'anizarem para o fim de alargar e
prolongar a rua do Senhor cios Passos.
Art. 14. Fica isento de direitos o vasilhame de vidro e de barro
e se~18. accessorios importados pelas emprezas das aguEIs naturaes
me~lcmaes no Imperio, ao qual se concederá tambem, quando
vazIO, transporte gratuito llas estradas de ferro do Estado.
Art, 15. O imposto de 50 réis por litro de aguardente, consignad~ no ll. 4 do art. 90 da lei n. 3313, de 16 outubro de 1886, seja
red uZldo a 20 réis.
Art. 16. As estações fiscaes encarregadas dos despachos de
expor~ação de generos para fora do Imperio deduzirão a favor dos
~xpedllores a importancia dos direitos de importação das folhas
e Flandres e estanho, quando as ditas folhas servirem de envoH. F. ~
.
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lucro para generos de industria nacional, e o despacho de taes
generos fôr ele peso não inferior a 5uO kilos.
Art. 17. F.icam. restabelecidas, até que tenham a devida
execução, as dI poslçõe do ns. 1 e 2 do art. 19 da lei n. 3140 de 30
de outubro de 1882, podendo para esse fim o governo vender em
hasla publica todos os proprios nacionaes que estiverem alugados, arrendados ou desoccupados.
Art. 18. Fica concedido ao ministerio da marinha um credito
especial de 1.100:000 para augmentar o material fluctuanteda
armada, sendo o governo autorizado a fazer para este fim as necessarias operações de credito.
Art. 19. 'Fica reduzido a 10 annos apre cripção das dividas
fiscaes não excedentes de 500 000.
A prescripção de que trata este artigo começará a correr da
data desta lei.
Art. 20. O governo fica autorizado a conceder á em preza que
se propuzer a desenvolver em grande escala a producção da seda
e estabelecer sua manufactura no Imperio os favores seguintes:
1. o Isenção de dil'eitos para todo o ma teria I preciso a construcção das fabricas e suas dependencias e accessorios, e funccionamento dellas ;
2. 0 Isenção, por 10 annos, de direitos de importação sobre a .
seda crua desfiada, torcida e em rama, e productos de tinlUl'oria,
sendo fixado o maximo da seda importada anl1ualmente em
20.000 kilogrammas nos primeiros cinco annos e em 10.000 nos
ultimas cinco;
3. o Isenção do imposto predial, de industrias e profissões durante 10 annos.
A mesma empreza se obrigará:
r. A fornecer aos agricultores, mediante contracto de reciprocidade de direitos e obrigações entre o productor e a ernpreza,
mudas de amoreiras e o sirgo para cria .ão do bombix ;
II. A estabelecer nos centros de producção fobricas de desdobrar casulos, observatorios ericas para a direcção technica do
trabalho e reproducção do sirgo, pelo systema que melhor parecer;
III. A fundar, desde já, na cidade do Rio de Janeiro uma
fabrica de fiação e tecidos de seda, para um consumo annual de
20.000 kilogrammas de seda crua;
IV. A fundar uma escola theorica e pratica sobre o cultivo da
amoreira e criação do bixo da seda.
No uso desta autorização o governo dará preferencia aos que
provarem prioridade na industria e no pedido, e apresentarem
melhores garantias de execução da empreza.
Art. 21. E' applicavel á desapropriação de aguas para abastecimento das povoações o processo estabelecido no Decreto n. 1664,
de 27 de outubro de 1855, com as seguintes modificações:
I. Os arbitros serão dous, nomeado um por quem pro~~ver a
desapropriação e outro pelo proprietario, desempatando OJUlZ, no
caso de não accordarem obre o preço da indemnisação ;
II. O valor das aguas a indemnisar será o que corresponder
ao volume ou força motora de que effectivamente utilisar-se o
proprietario ao tempo da desapropriação;
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1II. A indemnização não excederá a exigencia do proprietario
enem será inferior:
a) A' offerta, préviamenle approvada pelo ministerio da agricultura;
b) A 6 % do vrl10r da propriedade conslante do inventario ou
contracto de acqui içHo, revestido das formalidades legaes anteriores á decretação da obra, e, na falta de inventario ou contracto,
do valor que e timarem os :Jrbitros.
Art. 2i. Quando o aba tecimento exigir construcções em terrenos proxirno ou adjacentes aos mananciaes, sel'á devida indemnisoção pelos CJue paro es e fim forem desapropriados,
observondo- e, em tal ca o) no estimaçllo do valor, as regras
prescl'iptos no art . 12 e 13 do citado Decreto n. 1664.
Art. 23. Po uindo o proprietario e~ta1Jelecimento que fique
prejudicado com [l desapropriação, por não permiltir o interesse
publico que, na fórma do artiO"o eguinte, lhe seja forneoida
quantidade d'o 0'1lD. ufficiente para ares peclh fi exploração, será
lambem desapropriado o mesmo eslnbelecimento, regulando-se a
indemni ação pelo dispostu nos mencionados arts. 13 e 13 do
citado Decreto n. 1664.
Art. 24. Além da indemni ação, é garantida ao proprietorio a
quanlidade de agua nece oria ao con umo domestico, fazendo-se
para esse fim as convenielltes derivações.
Art. 25. empre que os obra do abastecimento houverem de
ser feitas admini tl'ativamente, promoverão a de apropriação na
côrte o procurador do feitos da fazendo nacional, nas provincias
o procuradore fi caes da lhe ou rorias.
Art. 26. Incorrem na peno de um a tresanDOS de prisão com
trabalho o que lançarem sulJ~ tancias nocivas á saude publica
nas aguas destinada. ao (lba lccimento das povoações, ou de
quolquer fórmo as tornarem immunda .
Art. 27. E' o gov mo autorizado para, ao terminar o contracto
de cada uma das actuae empreza . de tran portes por' trilhos de
ferro a ent,ado nas rua desta capital e seus suburbios, renovar
á conces ão á me ma ou a diversa empreza, sob as seguintes
condiçàe :
§ 1. o Um anno antes da terminação do prazo de cada uma das
conce i'ie actuaes e abl'irá ha tn publica para nova concessão,
que erá feita por 50 annos, 00 menos.
§ 2 o Como ba e para a concurrencia, o governo organizará a
tabella dos preço do transporte, não excedendo os actuae , faz~ndo·lhe· nntes as possivei reducções e tornando-os proporcLOnaes. ás distancias; e bem assim taxará as condições que julgar
convementes para a exploração das linha .
§ 3,0 Entre as c ndições se comprehenderão as seguintes:
a) Obrigação de concertar e conservar os calcamentos nas ruas
em que existirem os trilhos'
•
b) Pagamento de uma qu~ntia, que será recolhida ao t.hesouro
11.0 ~cto da adjudicação, ou uma porcentagem sobre os lucros
1Iquldos verificados annualmente .
c) Reversão, para a Camara Municipal, de todo o material da
empreza, no fim do prazo.
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§ 4. 0 Nas propostas nuo se admiLtirá olteraçüo das clausulas
do edital, ver ando a concurrencia unicamente sobre D quantia
offerecida, e tendo preferencia, tanto por tanto, DS em prezas
actuaes.
§ 5. o l\ão se concedertí passagem graUs, sinão aos agentes
do Correio e da Policia.
Art. 28. As sommas produzidos pelas arrematações das
novas concessões serão empregadas exclusivamente nbS obras
do saneamento da cidade ou no serviço do emprestimo que porventura contrahir o governo com applicação exclusiva ás mesmas
obras.
§ L o Adoptado um plano geral para essas obras, serão ellas
divididas, o mais passivei, em empreitadas parciaes, adjudicé.das
em hasta publica com a clausula de lntran ferivelc:.
§ 2. o Si os recursos não forem sl1fficlentes, o governo pedirá
credit.o ao corpo legislativo.
Art. 29. Fica integralmente isento do impo to predial o edificio em que funcciona o Lyceu Litterario POltuguez, sito á ma
da Prainha.
Art. 30. Fica o govemo autorizado a indemnizar acamaras
l11unicipaes das cidades de ::l. João d'EI-Rei e Santa Barbélra,
provincia de Minas, e Taubaté provincia de S. Paulo, da qualltias
que provarem haver pogo de frete ú Estrada de Ferro D. Pedro II,
pelo. transporte do material para os obras do aba tecimenlo
d'agua úquellas cidades.
Art. 31. O augmento de 300:000·. concedido na verba 2a do
orçnmento da despeza do ministerio da Cazenda para o sE'rviço
fiscal das alfandegas do Rio Gran le do Sul pode seI' applicado
tambem ás repartições fiscoes dns fronteiras cio Imperio.
Art. a2. Os ordenados fixos do. em pregado da r'ecebedoria
do Rio de Janeiro ficam desde já equiporndos aos dos empregados da Alfandega ela Cô['te, sal1indo a differen a dn porcenta·
gem que actualmente aquelles percebem, afim de não dar- e
augmento de despeza, nem alteraç<lO na lotaçao octual dos respectivos vencimentos.
.
Art. 33. Da data desta lei em diante o funccionario publiCO
de qualquer ordem ou categoria que, depois de aposentado ou
jubilado, aceitar do governo gemi 011 provincial emprego ou
com missão remuner'ada, perderá, durante o exercicio, todas élS
vantagens da aposentadoria ou jubilação.
..
.
Art. 34. Fica o governo autorizado a converter a cllvlda 10terna e externa fundadas, no todo ou em parte, com re~ucção
dos juros, fazendo para esse fim as necessarias operaçoes de
credito.
Para es.ta operação restabelecem-se as disposições do a~t . .70
da lei n. 3229 de 3 de setembro de 1884, menos quanto ao limite
dos juros ahi estabelecidos.
.
Art. :'35. Fica o governo autorizado, na deficiencia da recelt~,
fi .fazer operações de credito para satisfazeI' ás despezas auto,rlzadas em creditas especiaes a diversos ministerios por vanas
resoluções legislativas do corrente anno.
Art. 36. Ficam revogadas as disposições em contrario,
Mandamos, portanto, a todas as autor~dades, a quem o conhe-
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cimento da referida lei pertencer, qL/e D cumpram, e façam cumprir e guarda~ tão inteiramente como l:ella se contém.
,
O secretarIO de estado dos negocLOs da fazenda a faca imprimir, publicai e correr.
•
Dada no palacio do Rio de Janeiro aos 24 de novembro de 1888,
67 0 da independencia e do Imperio.
I~IPERADOR COM RUBRICA E GUARDA.

Joc7.o Alf7'edo Corrêa de Oliveira.
Carta de lei, pela qual Vossa 'lagestade Imperial manda
executar o decreto da assembléa geral, que houve por bem
sanccionar, ar ,ando a receita geral do Imperio para o exercicio
de 18 9, e dando outras providencias, como nella se declara.
Para Vossa Magestade Imperial ver.

Roclolpho da Costa Tinoco a fez.
Chancellaria-mór do Imperio.- Antonio Ferreira Vianna.
Tran itou em 2G de novembm de 1 88.-José Julio de Albuquerque Ba7'l·os.
Publicado na secretaria de estado dos negocias da fazenda em
26 de novembro de 1 8.- Augusto Frederico Colin..

Lei n. 3397 de 24 de novembro ue 1
Fixa a despeza gel>al do Imperio para o exerclcio de 1889

e dá outra

pl'ovldeocias

D. Pedro lI, por Gra a de Dens e Unanime Acclamação dos
Povo, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil:
Fazemo saber D todos os nossos subditos que a assembléa
geral decretou e nós CJueremos [1 lei seguinte:
DE PEZ.

GERAL

Art. 1. o A de peza geral do Imperio para o exercicio de 1 9
é fixada n quantia de 153.148:4l2 297, a CJual será distribuida
pelo ete m inisterio na fórma especificada nos artigos seguintes:
Art. 2.° O mioi tro e secretario de estado dGS negocias do
Imperio é 8utorisado a despender, com os serviços designados
nas seguintes rubricas, a quantia de 9.228:321 097.
A saber:
800:000 000
1. Dotação de Sua :\1agestade o Imperador. .
96:00J 000
2. Dotação de Sua 'l:agestade a Imperatriz. .
3. Dotação da Princeza Imperial a Senhora
150:000~000
D. Isabel.
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4. Alimentos do Principe Imperial do GrüoPará o Sr. D. Pedro. . . . .
5. Alimentos do Principe o Sr. D. Luiz . .
6. Alimentos do Principe o Sr. D. Antonio •
7. Alimen los do Principe o Sr. D. Ped 1'0. .
. Alimentos do Principe o Sr. D. Augusto.
9. Gabinete Impel·iDI. .
10. Subsidio dos senadores. . . . . . . .
1 [. Secretaria do enado; a ugmentDda a verba
com a quantia de 4:050;', endo de 1:56 .
pDm pogamento do aluguel de casa do
porteil'o da secretaria, con ervoção e limpeza dos moyeL do senado; 1: 500 para
pagamento do ordenado e gratificação de
um continuo dispensado do erviço
m
tempo, e 1 :000 para pagamento do ordenado sómente de um guarda tambem dispensado sem tempo do erviço .
12. Subsid ia dos depu lados . . . . . . .
13. Secretaria da camara do' depu lados ; elevada
a verba com as seguinles quantius: 2:400'
para um porteiro di pen Ddo cio serviço, e
43:500~ pam augmento da con igna.ão de
72:000 de tinada á publicDÇão das discussões da camara durallte cinco meze , cm
vez de quatro, sendo: 10:6 O' mensaes
para stenographia dos debate, egundo o
contracto exi tente, e 12: -00 , tambem
mensaes, para sua publicação no Diario
Offlcial e em Annacs. . . . . . . .
14. Ajudas de custo de vinda e volto dos deputados. . . . .
15. Conselho de estado. . . . . . . . .
16. Secretaria de estado; elevada a ver'ba com a
quantia de 6:000. para um sub-director
addido, sendo 4:500 de ordenado e 1: O -l'
de gratificação . . .
...
17. Presidencia de Provincia..
18. Ajudas de custo aos presidente de provincia. • . . . . . . . . . . .
19. Culto publico; reduzidos na rubrica - CapelIa Imperial e catheclral do Rio de
Janeiro, a um só os dous lagares de
mestres de capel!a e compositores, com
o vencimento de 1:250' (decreto n. !J 24 de
23 de dezembro de 1 7 e aviso de 24 do
mesmo mez), e applicadas as sobrAs cla
consignação, para despezas dD cathedral
de Goyaz, ás obras da mesma CD thed "O l. .
20. Seminarios episcopaes. . . • . . . .
21. Pessoal do en ino das faculdades de dir-eit.o.
22. Secretarias e bibliothecas das faculdade de
direito .

8:000:'000
6:000.000
G:OO~OOO

12:00 '000
12 : 000 '000
1:90' 000
540:00 000

179:90 .000
750:00 000

213: 040~OOO
45:000:'000
4 :600.000

18't: 40 000
26, : 703~ 333

26:000;;,000

769:850 000
110 :000 '000
202: 95. 000
47;864 000
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23. Faculdade de medicina, pessoal de ensino .
24. Secretarias, bibliothecas e laboratorios das
faculdades de medicina. . . . . .
25. Escola polytechnica ; pes oal de ensino . .
26. ecretarias e gabinetes da escola polytechnica
27. Escola de Minas de Ouro Preto. . . . .
C)
Inspectoria de instrucção primaria e secundaria do municipio da côrte; pessoal e
material da insl.rucção primaria - da consignação de 7: 00 ,destinada á subvenção
a cursos noturnos para adultos, será deduzida a quantia de 4:000 para auxilio do
museu escolar nacional. . . . . . .
29. Pessoal e material do internato de Pedro II,
reduzida na rubrica - materilll- as consignações para livros aos alumnos, mappas,
instrumento e material das aulas a
1 :000 ; para vestuarios e calçados dos
alumnos a 2:280 ; e elevada a verba com
as seguintes quantias: 1:20 para aluguel
de casa de re idencia do reitor, e 200: O
para compra do predio em que se acha
o internato. . . . . . . . . . .
30. Pessoal e material do Externato de Pedro II;
supprimidas as consignações de 360." para
auxilio ao guarda da bibliotheca e a de
240 para um criado.
31. Escola Normal. . . . . . . .
32. Academia Imperial de Bellas Artes. . .
33. Imperial Instituto dos meninos cegos; elevada a con ignação com os eguintes
termos: ao medico 600 de ordenado e 400
de gratificação; aos professores do curso
litterario e do curso musical 1:000$ de ordenado e 600 de gratificação; aos repetidores
550 de ordenado e 250 de gratificação; para
melhorar o ensino de afinação de pianos,
reorganisar as oflicinas de typographia e
de encadel'Oação, crear-se o logar de dielante e copi ta mais 4:436 ; para acqui. sição de objectos do ensino mais 3:000 e
para concerto dos pianos existentes
1:020000

34.
35.
36.
37.

.

.

•

.

.

.

Instituto dos Surdos Mudos. .
Asylo dos Meninos Desvalidos.. . . .
Estabelecimento das Educandas do Pará. .
Imperial Ob ervatorio; consignados 30:000
para as obra e o pessoal destinado ao levantamento do mappa celeste.
38. Archi vo Publico. . . . . .
39. Bibliotheca Nacional . . . . . . . .
40. Instituto Historico, Geographico e Ethnographico Brazileiro. . . • . . . . .
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403:400 000

554:180 000

399:060 000

170:609$000
67:500$000
87:550 000

91:953 000
62:665"'000
116:580 000
2:000$000
93: 300$l()00
27:oo~ 000
75:000 000
9:000$000
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41. Imperial Academia de Medicina
...
42. Lycêo de Arte e Officio ; elevada [\ 6 :000'
a con ignação pura o Lycêo de Arte e
Officios do Rio de Janeiro, e incluida a
quantia de 5:000 para cada um do Lycêos:
Taubeteano, e de ..d1'teE; e Ojflcios de Oum
Preto. . . . . . . .
43. Inspectoria Geral de I-Iygiene. . .
..
44. Inspectoria Geral de aude elos Portos, reduzida na rubrica - Matel'ial a 1:000::;. cada
uma rias coo ignações; para imprE's ões
e publicação oa Imprensa acional, e para
despezas eventuaes etc. . . . . . .
45. Lazaretos e Bo pitaes maritimo : reduzidos
a 2:400 de ordenado e 1 :200": de gralificação o ven imento do administrador do
Lazareto da Ilha Grande . . . . . .
46. ~I)ccorros Publico ; elevada a verba com a
consignação de 12:000· ,que erão entregue
á administração da Santa Ca a da Mi ericordia da Côrte, em prestações mensaes de
1:000 para auxilio dos despezas que a
mesma Santa Ca a faz com o Instituto Pasteur; devendo nos futuros orçamentos constituir esta despeza rubrico especial .
47. Limpeza da cidade e praias do Rio de Janeiro;
augmentada a consignação para a limpeza
da cidade com a quantio de 19:920 , deduzida da de 28:1\80 estobelecida para a gratificação dos fiscaes da diversas limpeza,
conservados os actuae inspectores e upprimida a quantia de 20:000 para occorrer
a pequenos serviços. . . . . .
48. Irrigação da cidade do Rio de Janeiro. . .
49. Obras: inclusive 50:000 para as obras de
cada uma das Faculdade do Bahia e do
Recife e 20:000· para augmento do edificio
em que funcciona a Escola de Mina de
Ouro Preto. . . . . . . . . . .
50. Eventuaes; consignados 10:000 ' como auxilio, por uma só vez, á Policlinica Ger'al do
Rio de Janeiro, para compra de instrumentos e a pparelhos, e 5:00J , nas me mas
condições, ao Instituto Archeologico e Geographico de Pernambuco, para publicação
de importantes documentos existentes em
seu archivo. .

3:000$000

'90:000 000
231: 710:' 00

203·: 440· 000

50:442.500

112:00 000

627:906 664
100:000 000

400: 000,,000

40 :000'\000

§ 1. o Não serão providos no Internato e Externato do Imperial Collegio de Pedro II os logares VAgOS e que vagmem de p~o
fessores de qualquer dos estabelecimento, havendo cadell'8
ideotica provida no outro, e, emquanto ambas estiverem preenchidas, não será provido o logar do respectivo substituto.
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§ 2. o O governo fica autorizado a reformar> sem augmento de
despeza, o InstHuto dos Surdos-.\1udo , no sentido de dar maior
desenvolvimento ao en ino pela palavra e de admittir no mesmo
instituto surd"s-mudas.
Art. 3. o O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Justiça é autorizad a despender, com os serviços designados
nas seguintes rubricas a qUélnLia de. . .
7.680:612 23

A saber:
1. Secl'etaria de Estado. . . . . . . . .
2, Supremo Tribunal de Ju tiça; autorizado o

3,
4.

5.

6.
7.

8.

9.

governo a rever o regulamento da Secretaria e contemplar no quadro do pessoal
mais um official e um amanuense, o primeiro com 2:00o.~ e o en-undo com 1:500'
de vencimentos annuaes; sendo applicadas
á aposentadori.a dos empregado as disposições dos arts. 14 e 15 do Decreto n. 5457,
de 6 de novembro de 1 73.
.
Relações.. . . . . . . .
...
Juntas Commerciaes : elevada a verba com a
quantia de 3:000.~, que o governo distribuirá pE:lo secr'et·ario e em pregAdos da
Junta Commercial do Rio de Jnneiro em
execução do art. 27 da Lei n. 3346, de 14
de outubro de 18 7; endo applicaveis aos
secretario das Juntas e aos empregado
das re peetiva
ecretarias as di po içàes
dosart .20a25do Decreton.4159, de 22
de abril de 1 6. . . . . . . . .
Justiças de 1a instancia ; elevada a ver'ba com
as eguintes quantias, em virtude de nova
lotação: de 7 ,para pagamento da gratificação, que compete ao juiz ub tituto de
Campina, em . Paulo, e a de 15 ,que
compete ao juiz municipal do termo de
Campo, na provincia de Sergipe.
Despeza secretas da Policia. . . . .
Pessoal e material da Policia; autorizado o
Governo a rever a tabella que baixou com
o Decreto D. 5572 de 21 de março de 1 74
para distribuir os vencimentos dos carcereiros conforme as neces idades e convenieneias ectuaes, sem augmento de despeza . . .
Casa de Detenção da Corte; autorizado o governo a reformal' o respectivo regulamento, sem augmento de de peza, e determinar que na mesma seja cumprica a
pena de prisão simples. . . . . . .
Asylo de 1endicidade; augmentada a verba
com a quantia de 3:000 annuaes para o
pagamento do Director, segundo a tabella

141 :07 000

169~652"'OOO

634:8

000

86:504..,000

3,142:090 678
120:000 '000

694: 141 000

78:800.000
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annexa ao regulament.o n. 9274 de 6 de
setembro de 1884; não podendo ser accumuladas as funcçõe do director e do medica.. . . . . . . . . . . "
65:600COOO
10. Corpo Militar de Policia da Côrte; autorizado
o governo a reorgani al-o e dar-lhe novo
regulamento, augmentar a força com duas
companhia de cavallaria e duas de infantaria, e com um major-fi cal, especialmente encarregado de inspeccionar a de
cavallaria, não excedendo o accrescimo
da despeza annual com o pessoal a
412:716.200, e com o material a 93:568· , e a
extraordinaria para montar, armar e
alojar a mesma força a 78: 162 ; podendo
addir-Ihe, sem augmento da de peza do
Estado, a que fôr subvencionada por estabelecimentos e instituições para serviço da
policia secreta, sendo os novos regulamentos sujeitos á approvação das Camaras
Legislativas, sem prejuizo da execução
dos mesmos, e a despender com a reconstrução do quartel central denominado
dos Barbonos '27 :503 15, e com os reparos do de cavallaria 10:000.. . . . . 1,992:993 415
11. Reformados do Corpo Militar de Policia
16:675 200
12. Casa de Correcção da Côrte
153: 201 030
13. Obras. . . . .
20:00a~ooo
14. Guarda Nacional .
20:000,000
15. Ajudas de custo. . . . .
90:000"00
16. Conducção de presos de justiça .
5:000 000
17. Presidio de Fernando de Noronha
244:9"7 :i00
18. Eventuaes.
5:000"'000
Paragrapho unico. E' o governo autorizado a tomar as providencias mais urgentes e necessarias ao melhoramento do re·
gimen do Presidio de Fernando de Noronha, dentro dos limites
dos saldos que se verificarem na respect,iva verba do exercicioem
liqUidação e do orçamento vigente.
Art. 4.° O ministro e secretario de estado dos negocias estrangeiros é autorizado a despender com os serviços desio'nados
nas seguintes rubricas a quantia de.
.'
771 :706 666
A saber:
1. Secretaria de estado, moeda do paiz . . .
153:165 000
2. Legações e consulados, ao cambio de 27 ds.
por 1 ; deduzida da respectiva consignação n.
quantia de 3:600 , correspondente ás gratificações dos vice-consules de Gualeguachú e Ro517:675:"000
sario de Santa Fé. . . . . . . . . .
3. Empregados em disponibilidade, moeda do
paiz. . . . . . . "
..'
5: 866 666
4. Ajudas de custo, ao cambio de 27 ds. por
1 000.
45 :000$000
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40:00 .000
5. Exkaordinarlas no exterior, idem
10:000$000
6. Ditas, no interior, moeda do paiz.
Art. 5. o O ministro e secrett1rio de estado dos negocios da
marinha é autorizado a despender com os serviços designados
. 11.313:61 125
nas seguintes rubricas a quantia de.

A saber:
1. Secretaria de estado.

2.
3.
4.
5.

Conselho aval. . . . •
Quartel General da Mrlrinl1a
Conselho Supremo Militar . . . . . .
Contadoria da Marinho; deduzida a quantia
de 80 ,por ter fallecido o ajudante da extincta casa da arrecadação. .
6. Intendencia e acces~orios.
7. Aud itoria ,
.•......
8. Corpo da Armada e classes annexas .
9. Batalhão Nayal. . . . . . •
10. Corpo de Imperiaes Marinheiros .
11. Companhia de Invalidos .
.....
12. Arsenaes; igualados, no da Côrte, os vencimentos do ajudante ao do porteiro e augmentado com tres o numero de guardas. . . .
13. Capitanias de portos; ele\ ada a verba amai
504 para alugueis de casas em Pelotas e Victoria . . .
14. For fi Naval. . . . . .
15. Hospitaes. . . . . . . . . . . .
16. Pharóes ; elevada a verba com a quantia de
30:000 para desel1\'olvimento deste erviço .
17. E cola Nvaal; augmentada a verba com a
quan tia de 360 para ma is um criado
1 . Reformados. . . . .
.,
19. übl'll . . .
20. Hydl'Ographia
21. Meteorologia.
22. Etapa. .
23. Armamento. .
24. Munições de boca
25. Munições navaes . . . .
_6. Materiol de con trucção naval
27. Combustivel .
....
28. Fretes, etc.
29. Eventuaes.

109:790:"000
24: OO·~ooO
32:580 000
10:932 000
112:205'000
93:205 500
5:150 000
995:684 000
141:058 460
H34: 104 000
25:92 180
2.595.575 475
197:455 500
1. 508 :50 000
183:092 700
294:828 500
184: 773
257: 997
300:000
15:750
29: 50
365

000
810
000
000
000
000
1OJ:OOO 000
1.500:000; 000
500:000 000
700:000 000
300:000<['000
60:0001'i000
100:000 000

§ 1.0 Os emolumentos cobrados nas capitanias dos portos
farão parte da receita do estado; ficando o O"overno autorizado a
marcar aos ecretarios das capitanias ordenado e gratificação,
que não excedam da I'enda dos emolumentos em um anno .
. § 2:0 E' o governo autorizado a reformar o regulamento para
Vhl~t~rtas de emb' rcaçõe a vapor mercantes e exames de mac lOIS tas que possam nel\as servir.
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Art. 6. o O ministro e ecretario de stado dos negocio da
guerra é autorizado a despender com os sel'viços desiguadas na
seguinte rubricas a quantia de.
15.031:706,'[73
A eaber:
1. SecretarIa de estado, etc.
.....
2. Conselho upl'emo i\lili:ar, etc.; elevada a
1 : 200~ /) gra ti flcação do", juizes togados.
3. Pagadoria das Tropas da Côrte. . . . .
4. Directoria Geral das Obras Militares; consIgnada a quantia de 250:000. para construção de novos quarteis e reparo dos
existentes. . . . . . . . . . .
5. Instrucção militar; elevada a verba com as
seguintes quantias: de 11 :37(j para a
creação de uma e cola miiital', com curso
de infantaria e cavallaria, na provincia do
Ceará, e de 48: 200, para elevar-se a 100 o
n. de alferes alumnos. . . . . . .
6. Iotendencia .
7. Arsenaes. . . . . .
8. Dp.posito de artigos bellicos
9. Laboratorios. .
10. Corpo de Saude. . .
11. Hospitaes e enfermal'ias
12. Estado-Maiol' General.
13. Corpos especiaes . .
14. Corpos arregimentados
15. Praças de pret .
16. Etapas. . .
17. }ardamento. . . .
18. Equipamento e arreios . . . . . . .
19. Armamento; podendo o governo applícar o
saldo do cred ito conced ido pelo art. 20 da Lei
n. 3030, de 9dejaneil'Ode1,~ 120. Despeza, de corpos e quarteis
21. Companhias militares.
22. Commis ões militare
23. Classes inactlvas .
24. Ajudas de custo.
25. Fabricas. . . . . .
....
26. Presidias e colonias militares; elevada a
verba a mais 100:000 para occorrer ás
despezas com a estrada de União a Palmas
e com a colonia na foz do Iguassü
27. Divt::rsas despezas e eventuaes· •
28. Bibliothecn do Exercito . . ' .

203:997 000
45:080QOOO
40:675 '000

756:300000

44:546 400
450:000$000
365 : 6LO~490
68:546 00
730: 539>:238
30:000$00O
88:78" 95

192:599 [77
530:000000
5:39 000

Paragrapho unico. E' o governo autorizado:
I. Para reformar a Secretaria de Estado dos NegociaS .da
Guerra e repartições annexas á mesma secretaria, e bem aS?lm
as outras subordinadas ao mini teria da guerl'B, co~o. sejam
os corpos de saude e ecclesiastico do exercito - supprlmmdo as
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desnecessarias, com reclucção na despeza total feita com as
mencionadas repartições;
II. Paro reformar, sem DLJgmento da despeza actual, as
escolas militares da Côrte e Porto Alegre e as escolas de tiro de
Campo Grande e da Prov ineia do Rio Grande do Sul, dando-Ibes
novoS regulamentos;
III. Pélrll rever a tabelJa que baixou com o Decreto n. 2161
de 1 de maio de 1858, reduzindo, como julgar conveniente, as
difTerentes denominaçõe das vantagens que percebem os officiaes
do exer'cito e as igualando ad instar das que ora percebem os
da marinha em com missões analogas, sem ougmento, porém,
da despeza;
IV. Para rever o Regulamento que baixou com o Decreto
n. 5881 de 27 de fevereiro de 1875, observando as prescripções
seguintes:
a) Da junta parochial, cl'eadn pelo art. 2°, § 1°, da Lei n. 2556
de 26 de setembro de 1874, fará part~, em vez do parocho, o
cidadão immediati:\mente em votos élO 4° juiz de paz;
b) Si por falta ou culpa da junta parochial não se effectuar o
alisLamento no prAZO legal, será esta substituida, no anno em
que não e houver reunido, por outl'a, composta de cidadãos
re identes no mllnicipio, e nomeados na Côr'le pelo ministro e
secretario de estado dos negocios do guel'ra, e nas provincias
pelo presidentes;
c) Ogoverno fixará, desde já, os conlino-entes que o municipio
da Côrte e as provinciü hou v61'em de fornecer, tenha ou não
ido feito o ali to.mento em todas as parocl1ias.
PQl'a aquellas pDro~hias onde não e tiver feito o alistamento,
n distribuição ou fix8ção dos contingentes será regulada pelo
I'csullado do alistamento da parochia do respectivo municipio ou,
na falto. de outro mais proximo, na qual maior nl1mero de alislado e houver apmado ;
d) Depois que se houver tornado effectivo o primeiro contingente de que trata o § 70 elo art. 3° dD precitada lei, sómente
poderão el' ol'ganizados por meio do recrutamento forçado
o r.ontingentes da perochias onde não houver sido feito o
ali Lamento'
e) Ficam elevadas para 100 a 300· as multas com minadas
peloart. 60 , § 1°, da Lei n. 2556 de 26 de etembro de 1874 .
. V. Pa)'a elevar a 30 o numero de batalhões da firma de
Infantaria, fixado pelo Decreto n. 10 .115 de 18 de agosto de 1888,
sem augmento de de peza.
Art. 7. ° O ministro e secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas é autorizado a despender, com os serviço designados nas seguintes rubricas, a
quantia de..................................... 46.873:576 686
Asaber:
1. Secretaria de estado . . . . . '
.
2. Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional . . . . . . . . . . .
3. Imperial Instituto
Bahiano
de
Agricultura
.
•
.,
lO"""

219:948 000
6:000,000
20:000 000
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4. Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, supprimindo o auxilio ao Asylo
Agricola. .
24:000$OllO
5. Auxilio para escolas praticas de agricultura e estações ogronomicas e escolas
industriae e profi~sionaes em diffel'entes
provincias do Imperio; sendo: '100:00·
para creação de uma fazenda experimental
na Provincia do Rio de Janeiro, nas
margen da Estrada de Ferro D. Pedro
II; 8:000 para ser convertida em e tabelecimento zootechnico a colonia de
S. Pedro de Alcantara; 30:000 para
furrdação de uma estação agronomica á
margem da estrada de Ferro D. Pedro II,
além da serra da 1antiqueira; 30:000 para
auxilio da Escola Agricola Veterinaria de
Pelotas, que a Camara Municipal restabeleceu, e 9 quantia necessaria para fundar'
e cu tear uma escola scientiôca de viti40 :OOO~OOO
cultura na provincia de S. Paulo.
6:0 000
6. Acquisição de semente, plantas, etc.
10:000 000
7. Auxilio para a impressão da Flora Brazileira
10:000$000
8. Eventuaes.
:400'000
9. Passeio Publico .
.
10. Jardim da praça da Acclamação; reduzindo
a 13 o numero dos trabalhadore , e fixado
em 1 :200· os vencimentos do chefe dos
27:90,000
guardas.
.
11. Corpo de Bombeiros; elevada a verba com a
quantia de 87:974~'800 para as de pezas com
397:79~ 00
o material do corpo, conforme as tFlbel1as.
69: 02 174
12. Illuminação publica "
.
.
13. Garantia de juros ás estradas de ferro e
as contratadas ou já con truida por
effeito da Lei n. 2450, de ~4 de etembro de
1873; sendo '1.020:225 70 para garantia de
juros e fiscalisação da Estrada de Ferro do
8.221 :254 15
...
Rio Grande a Bagé..
14. Estrada de Ferro D. Pedro II; reduzida a
'130:781 790 a consignação destinada ao macadamisamento na ia, 2a e mais secções da
via permanente, e a 100:000 a destinada
ao augmento de officinas, machinas e ferramentas (locomoção) . .
15. Estrada de Ferro do Sobral .
16. E trada de Ferro de Baturité; sendo 27:00
para augmento do mateJ'ial rodante.
17. Estrada de Ferro de Pllulo Affonso. . .
18. Estrada de ferro do Recife a S. Francisco
(prolongamento) .
.
19. Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco
(prolongamento) .
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20. Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayona. . . . . . . . . . . .
21. Obras publica ; sendo mai 30:000 para. reconsLrucção da e trada de rodagem D. Francisca; 75:UOO para a acql1isição da superstructora, necessar[a á conclusão da ponte
Buarque de Macedo, em Pernambu(w;
1.000:000" para compra dos mananciaes
de agua potavel e respectiva canalísação
para esta Capital;
60:00 para as obras, já orçada, da de obstrucção e limpeza do alLo Parnahyba e
seu aitluentes Uru . uhy e Balsas;
90:
'para as obras, já orçadas, da desobtrucçtlo dos parLo do Codó e Caxias, no
rio Itapicurú, na pJ'ovincia do Maranhão;
100:00 " para a limpeza do rio Jaguarão e canal do angra douro, da lagóa Mirim, na
proyincia do Rio Grande do Sul;
80:000 para prolooO'llmento da estrada de
Bragança até pehú no Pará;
30:00 . para a conclusão da rampa no rio
Parnahyba, em Therezina, até o porto da
Barrinha;
20:000' para a desobstruc ão das cachoeiras
que impedem a navega ao do l'io Cuyabá,
na exten ão comprehendida entre a cidade
de te nome e a villa do Rosario;
50:UOO· para occorrer ás obra iodispensaveis
no canal que liga a rib ira do Iguape ao
Mar Pequeno, afim de prevenir o effeitos
das enchentes; podendo esta verba ser
dispendida desde já;
500:00 para a construcção de açudes na
Provincia do Ceará.
Da consignação de tinada ao melhoramento
do porto do Maranhlio deduza-se a quantia
necessaria paJ'u os esll1dos de u ma e trada
de ferro, que partindo da capital do 1aranbãová terminal' no porto ele Itaqui, fazendo
o circulo pelas vertentes do Cutin e Bflcanga;
Desta verba se applique a quantia necessaria
para o estudo da pt'aticabilidade do encanamento do Rio S. Franci co para o Jaguaribe, nl.1 provincia do Ceará . . . . .
22. Esgoto da cidade . . . . . . . . .
23. Telegr phos; elevada a verba com as seguintes quantias:
50:000. para auxilias ás obras do prolongam nto da linha telegraphica elo interior até
á cidade da Januaria, passando por S, João
Baptista, Minas Novas, Ara suahy, Grão
Mogol, Montes Claros e S. Francisco;

591
871:993",409

3.761:081 500
2.H.i4:780 000
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50:000 pnra fi construcçtío de uma linha
telegraphica entre a cidade de Penedo e a
villa de Piranha;
10:000· para a de outra, que ligue a cidade de
Itajahy á villa de Blumenau, em anta Catharina;
iOO:OOO para Q construc ão da linha da ci~
dade de Therezina á da ParnahylJo, no Piauhy, com escala pelas villa da União,
Barra e Piracuruca.
Da verba deste paragra pho a ppliq l1e- e a
somma nece saria até á quantia de40:000 .
para o estabelecimento da communicação
telegraphica do pharol das Salinas com a
cidade de Bragança, na provincia do Pará. 2.468: 160$000
24. Terras publicas, colonisação nacional e estrangeira e immigração; . endo para cada
uma oas provincias de Pernambuco, Bahia,
Rio de Janeiro, S. Paulo, Minns Gerae e
S. Pedro do Rio Grande do ui, 1.000:000'
pfira cada uma da do Espirito- anto, Paraná e Santa CAthorina, 50,):000 ; I ara
cada uma das do Pará, Maranhão e Ceará,
300:000::>; e para cada uma das re tantes
200:000 .
Nas quotas de cada uma da provincias serão
contemplados o serviços que estavam especiflcados na ver'ba (extincta) - Educação
de ingenuos-e na emenda da Camara, no
valor total de 2:500,.:000.
Estas quota~ nuo poderão erdistrahida de
umas para outras provincia ; ma a quinta
parte de todas, formando o computo de
2.000:000 ) será opplicadas pelo governo á
despezas geraes da verba.
O governo auxiliará p r esta verba aos agricultores nn introducção de trabalhadores,
qualquer que seja sua origem e nação; não
podendo o auxilio exceder o p:-eço da passagens dos colono. e immigrantes europêos. . . . . . . . . . . . . 10.000:000 000
25. Catechese; deduzidos 50:0000 e con ignadas
as seguintes quantias: 20:917 para a Provincia de Goyaz; 45:300· para a de MattoGrosso; 20:001' para o Asylo Providencia,
de meninos indigenas, fundado na cidade de
Belém pelo Bispo do Pará, e 43: 671' para o
Thesouro; entregando-se ás respectivas
provincias, para terem a devida applicação,
as consignações constantes das tabellas ex220:000$000
plicativas. . . . . . . • . . .
26. subvenção ás companhias de navegação a
vapor; augmentada a verba com as se-
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guintes quantias: 40:000 para auxiliar a
viação interna, na provincia de MattoGrosso, entre a cidade deste nome e a capital da provincia, e 50:000 para subvencionar a navegação regular entre o Rio de
Janeiro, Espirita Santo, Caravellas e Canavieiras, com escala pelos portos intermediarios, inclusive Barra do rio Doce, precedendo para isso concurrencia publica; autorizado o governo para renovar por prazo
menor de dez annos e com reducção nunca
inferior a 10 % ) os contractos das companhias que se fundarem, si assim julgar
conveniente ao serviço publico, exceptuada as companhia costeiras do Iaranhão
e Bnhiana, cujos contractos poderão ser renovados sem abatimento de 10 % , uma vez
que se obrigllem, aquella a fazer 18 viagens
por anno, em vez de doze, e esta a abertura e construcção, á sua custa, de um
canal que ponha em communicação fluvial
as "illas de Belmonte e Canavieiras, ligando o braço do rio Jequitinhonha ás di2.736:800' 00
visas da barra de Canavieiras.
27. Correio Gera L . . . • • . . . . . 2.986: 313$440
28. Mu êo Nacional; augmentada a verba, sendo
44:580· para o pessoal de que trata o Decreto n. 9 42, de 25 de abril do corrente
aono; 600 para a gratificação de um secretario; 400 de um porteiro e 14: 700$
para a' despeza do material, sendo: impre ão, lithographia e brochura dos archivos, G:OOO ; acquisição de vitrinas, armarioseoutrosmoveis, 1:500 ; conservação
e lim.peza do edificio, 1: 500 ; llluminação
do edificio, apporelhos de gaz e concertos
do mesmos, 300' ; diaria 1:50 ,... acquisição de livros e revistas scieotificas, remessa de archivos, 1 :000 , e de pezas
miudas e acquisição de productos naturaes,
2:000 ; elevando-se com mais 600~ os vencimentos do bibliothecario, e com mais
490' os do amanuense; sendo estas quant18S deduzidas do material. . . . . .
72:2 0$000
205:175 00
29. Fabrica de ferro S. João do Ypanema. . .
30. Garantia de juros á emprezas de engenho
ceotraes, em virtude da Lei n. _6 7, de 13 de
novembro de 1865 e do Decreto n. 357 de
500:00 000
24 de dezembro de 1881. . . . . .
3I. Fiscalisação de di ersas estradas de ferro
9:800 000
§ 1. o Fica o governo autorisado :
r. Para conceder garantia de juros até 6 % , sendo 30 annos
o prazo maximo das concessões e 30: 000 000 o maximo do
H. F.

38
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custo kilometrico para a constl'ucção das seguintes estradas de
ferro:
De Al'acojú a Simtlo Dias, com um ramal pal'u Capella, na provincia de Sergipe, de conformidade com a Lei n. 31' 8, de 7 de outubro de 18 2;
De Ribeirão á villa do Bonito, na provincia de Pernambuco'
De Molungü á Alagôa Grande e do Pilar a Itobaiana, na l~ro.
vincia da Parahyba;
De um ramal que, parLindo da estrada Minas e Rio, vá lls
oguas mineraes do Caxambú, e de outro que vá ás aguas mineraes
de Lambary e Cmnbuq lira, terminondo na cidade da Companha,
observado o contracto feilo pela presidencia de Minus Geraes em
27 de abril de 1 88, em virtude da ou torização da Lei n. 3345, de 9
de outubro de 18 5;
De um ramal que, partindo do ponto conveniente da Alagdas
Railway, vá á villa de ssembléo;
De um rumai do Campo Grande ou de outro ponto mais conve·
niente ao Bom Jardim, em Pernambuco;
De um ramal que, p~rLindo da e tradu de Ferro Centl'al da
Bahia, vá ás terras do Orob6 e prolongmnento desta e trada para
o sul, pelo tl'açudo que fÓl' verificado melhor pelos estudos a que
se proceder;
De um ramal da estrada de ferro do Natal a ova CI'UZ pAl'a o
Ceará-Mirim, ou de uma estrada para este ponto, pOI'Lindo da
cidade do Natal;
De um ramal que ligue o porto de Tl1l11andaré pelo valle do
Jacuhype ao ponto da Estrado de Ferro do Recife ao . Francisco,
que rôr julgado mais conv niente;
Prolongamento da estrada de r 1'1'0 Sorocabano, de BolucaLú 11
margens do Paranapanema, obaixo da conflllencia do Tibogy;
Prolongamen to da estrada de feno d Pu rEmá [lOS parLo ~o
Amazonas e Rio Negro, na pUl'Le que julgar conveniente, depOIS
dos estudos a que proceder, e ramal de l\Iorretes a Antonina;
De Caxias a Cajazeiras, na pl'ovincia ào Maranhão'
Prolongamento da estrada ele ferl'O Bnrüo de Al'lll'lIaffia pelo
valIe do rio Macahé, alé entl'oncar na e tradu de feno de Leopoldina, na provincia do Hio de Janeiro;
A' actual e trada de ferro de Macahé á Serra do Frade;
Prolongmnento da estrada Tl'am Road Na~al'eth ela \illa
de Santo Antonio de Jesus ú da Amargoza, na pl'ovincia da
Bahia;
.
De um ramal qt1e partinào da Alagóa RailUJ[{Y, vá termInor
na extincta colonia militar Leopoldina, atravessando os "alies
Mirim, JitiLlIba, Santo Antonio Gl'ande, Camaragibe, Manguabll e
Jacubipe;
De uma estrada de ferro que una a cidade de Pelotas ás colonias de S. Louren o e limitrophes a ella, na provincia de S, Pedro
do Rio Grande do Sul;
.
Prolongamento da Estrnda de Fel'ro Bahia e Minas, ,de, Plu"
ladelphia a S. João Baptista de Minas Novas, na provll1c 1,n d~
Minas, e dahi para o ponto moi conveniente do Rio S. FranCISco,
A's estradas de ferro de Taubaté u Ubatuba;
Prolongamento da de Itú a Iguape ;
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Prolongamenlo do linha Sorocabana, desde Tatully, passando
por Itnbalininga, olé a divisa da proYincia do Paraná;
A' empl'eza do E troela de Ferro ele Santa Luzia a Benevente
para I) construcçüo do trecho de Santo Luzia ao Cochoeit'O e do
Cachoeiro n Benevente ou a Victoria, conforme os estudos mostrarem ser mais conveniente;
Pam o prolongamento do via ferrea de Carangola ao Alegre ou
ao ponto mais conveniente da via ferrea de Santa Luzia ao Ca·
choeiro;
II. Porn conlractar o prolongamento da Estrada de Ferro de Minas e Rio olé ao ponto navegavel do Rio Verde; podendo para
e efim garantir juro de' % nos termos do pedido da companhia, por prozo oe 1 annos, e 5 % durante a construcção, sobre o
capital nece mio, que n50 excederá de 30:000 . por kilometro.
III. Para contractar com a Compnnhia Mogyana o prolongamento da E trada de Ferro de Poços de Caldas até a cidade deste
nome, nas condições da concessão daquelle ramnl.
IV. Para mandar proceder aos estudos necessal'ios para a
con~trllc ão de um ramal ferreo que ligue as cidades da Victoria a
da Glol'ia do Goitá, em Pernambuco; de um ramal da Alagôas
Naillway, do pOlltO mais conveniente, á extincta eolonia militar
Leopoldina, percorrendo os valles do Mirim, Santo Antonio
Grande, Gititllba, CamaragilJe, l\languabn e Jacuipe' do prolongamento da E lrada de Ferro de Caruarú ate Pe~queiro, em Pernamhuco; do prolongamento da E trocla de Ferro Conde d'Eu, na
provincia da Pnrahyba, do Jngá a Campina Grande, e da Jndependencia a Bananeiras, e desta cidade nté Nova Cruz, no Rio
Grande do Norte, para ligação destas duas estradas, de accol'do
com o relatorio do Ministerio da Agriculturn, do anno pas ado;
edo pl'olongamento do ramal ferreo de Ouro Preto, até a cidade
de llabyrn ; podendo de pender com esLe ultimo prolongamento
até 130:000$000.
V. Para mnndar fazer os estudos neeessariús para ligar as
estradas ele ferro de Nalal a Nova Cruz, na Provincia do Rio
Grande elo Norte' Conde d Eu, na da Parahyba ; do Limoeiro e de
, Franci co, na oe Pernambuco, e da ImperaLriz, na das Alagôas,
de maneira a e Labelecer comm unicacão entre essas provincias
por meio elas reG ridas estradas de ferÍ'o ;
VI. Porn manda r proceder aos estudos, afim ele determinar o
melhor Lrnçado para
prolongamento da Estl'aela de Ferro Sorocabano) dos limite da Provincia do Paraná a entroncar na Estrada
de ferro ele Taquary a Cacequi, na Provincia do Rio Grande do
Sul.
VII. Para contractar, com quem melhores vantagens offerecer,
a n~vegação do baixo S. Francisco, incluindo no contracto o
sdervlço da rebocagem da Barra; não podendo a subvenção exceer de 50:000$000.
I VIII, Para mandar proceder aos estudos da barra do rio Parályha, nas proximidades da cidade de S. João da Barra, para o
fim de dar boa nLrada e sahida aos vapores que demandarem
aquelle porto.
p IX. Poro contractar a navegação dos rios Jequitinhonha e
ardo, na Provincia da Bahia, mediante a subvenção de 30:000 000,
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X. Pura elevar aLé 20 Dnnos o prazo da concessão para a
navegação a yapor do i"ios dos V lho e S. Fronci co, sem novo
subvenção, que conLinuorá a ser a do conLr cto octual pelo prazo
nelle estipulado,
XI. Poro contracLar com o Barão de Jaceguay o serviço da
empreza de navegação a vapor entre o Brazil e a Europa, queo
mesmo e propõe a organizar, segundos as ba es da petição que
apresentou á Camara, menos no que respeita á subvenção pedida para o serviço pl'ovi orio da empreza. No exercicio proximo
vindouro, si a empreza estiver organizada, o governo poderá
conceder a subvenção pedida de 25:000" por viagem redonda, até
a somma de 300:000$ por 12 viagens.
§ 2.° Continúa em vigor a autorização relativa ás obras para
melhoramento da barra do Rio Grande do Sul, concedida 00
governo pelo art. 7°, paragrapho unico, da Lei n. 3314, de 16 de
outubro de 1886, com as alterações con ignadas no art. 70, § 20,
. do Lei n. 3349, de 20 de outubro de 1887; ficando o governo autorizado a mandar fazer os obra por administração, caso não dê
resultado o concurso aberto para a construcção das mesmas
obras, por uma empreza particular, fazendo as operações de
credito que sejam necessarias e cobrando, para a amortização 00
capital e pagamento dos juros respectivo, as taxas decretadas
nas disposições legaes, acima referidos.
ConLinúa tambem em vigor a autorização contida no art.7°,
paragrapho unico, n. 4, da Lei n. 3314 de 16 de ou tubro de 18 6.
§ 3.° Ficam concedidos a cada uma das provincias do Imperia,
no mesmo ou em diversos logares do seu territorio, 360.000
hectares de terras devolutas, para serem applicadas á colonisação,
ou vendidas a particulares em lote, previamente medidos e
demarcado segundo o systema que róI' estabelecido pelas respectivas Assembléas Provinciaes.
São excluidas de ta conce são as terras situadas ao lado das
vias navega veis das estradas de ferro do estado e das que gozarem da sua garnlltiú; podendo o governo concedeI-as gratuitamente ás companhias ou e tradas de ferro e de navegação para
fundação de nucleos coloniaes.
§ 4. ° Aos serviços relativos ú verba- Terras publicas e colonisação-não será applicavel, quanto ao prazo dos contractos,
a disposição do art. 19 da Lei n. 301 , de 5 de novembro de 1 O.
§ 5. ° Continua em vio'or a autorização contida no art. 7°, § ia,
n. 5, da Lei n. 3349, de 20 de outubro de 1887.
§ 6. ° E' o governo au torizado:
1. o Para crear uma caixa de soccorros pal'a o pessoal de cada
urna das estradas de ferro do estado, sobre as seguintes bases:
L O fundo desta caixa será formado:
a) Pela contribuição mensal de 1 °10 dos vencimentos de todo o
pessoal, quel' do quadro, quer jornaleiro;
b) Pela renda proveniente das multas impostas ao mesmo
pessoal e das que forem arrecadadas pai' infracção dos regulamentos da estrada e contractos com ella celebrados:
c) Pela renda proveniente das armazenagens cobradas;
d) Pelos donativos feitos á caixa.
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II. Esta caixa se comporá de dous fundos, um destinado a
socccorrer o pessoal durante as suas enfermidades, e outro para
soccorrer a invalidez, estabelecendo pensão para o pessoal inutiIisado paro o serviço, e bem o sim para as familias dos empregados do quadro, que fallecerem.
O governo expedirá os necessarios regulamentos.
A matricula dos empregado para as caixas de soccorros das
estI'adas de ferro do estado erá faculta tiva e não obrigatoria.
2.° Para construir ramaes destinados a unir a Estrada Central
da Bahia á do rio . Francisco, no ponto que fôr julgado mais conveniente, e as referida e, tradu á de Santo Amaro; podendo, si
conLractar os ramae , garantir juros que não excedam de 6 %
no maximo, sendo tambem o preço kilometrico ele 0:000$ no
maximo.
3. ° Para fazer a conce são requerida pelo engenheiro Antonio
LustOSâ Pereira Braga á A sembléa Geral Legislati\a para os melhoramentos das rua do enador Coneia e l\larcilio Dias, assentamento de linhas ele carris de ferro e tunel, que communique a rua
dos Andrada á doca de D. Pedro 11, de conformidade com as
petições, plano- e plantas pelo me mo engenheiro apresentados
ao Corpo Legislativo.
4.° Par subvencionar com a quantia de 10:000: annuaes o
Jardim Zoologico, fundado nesta Côrte.
5.° Para contractar com o cidadão ranoel Gome de alheira
a fundação de 20 burgos agricolas, conforme o plano por este
submettido á consideração do Corpo LeO'i lativo.
Nenhuma garantia será concedida sem prévia fixação do capital, por orçamento regular, baseado em estudos technicos definitivos, executados a contento do O'overno.
§ 7. 0 Fica concedida a garantia de 5 %
obre o preço maximo
de 20:000~ por ldlometro, paI'a uma estrada de ferro de 60 a 65
kilometl'os de extensão, e de Om75 de bitola, que partindo da Villa
d~ No sa
enhora da Concei ão do Rio Bonito, ou suas immedlações, se dirija ao municipio ele Cabo Frio.
Art. .0 a ministro e secretario de estado dos negocias da
fazenda é autorizado a ele pender com o serviços designado nas
seguintes rubricas a quantia de 62.193:393 727.
A saber:
1. Juros, amortiza ão e mais de"peza da divida
externa, augmentada a verba com a quantia
de 2. 25 :734 para amoJ'tiza ão e juros do
emprestimo contrahido em 1 8. . '
19.14 :077 000
2. Ditas idem dos empl'estimos nacionaes de
1868 e 1879,

,

.

.

.

.

:

.

.

.

.

6.061:825 000

3. Juros e amortização da divida interna fundada. . . . . . . . . . . . , 1 .09:209:"') 00
4, Ditos idem da divida inscripta ainda nüo
O
7 .. 000 000
fundada. . . . . . . .
184:392:'000
5. Caixa da Amortização.
1.9)1):0 4 774
6, Pen ionistas. . . .
7. Aposentados. . . .
. . . . . 1.026:292.675
8. Em pregados de repartições e lagares extinctos ,
.
8:425 000
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9. Thesouro Nacional. . . . . . . . .
10. Thesourarias de fazenda; equiparada adiaria
dos serventes da thesouraria de fazenda
do Pará á que percebem os serventes da
thesouraria de Fazenda da Bahia.
11. Juizo dos feitos da fazenda . . . . . .
12. Alfandegas; sendo o accrescimo de 300:000$
destinado ao augmento de pessoal extel'l1o,
matel'ial e outras despezas juln'adas imprescindi veis nas alfandegas do Rio Grande
do Sul, para repressão do conlrabando.
13. Recebedorias. . . • . . . .
14. Reporlições do imposto do gado. •
15. Mesas ele Renelos e Collectoria. •
16. Casa da Moeda e resgate do cobre.
17. Administração diamanlioa . . . .
18. Dila e cus teia das fuzendas e de pezas com
os proprios nacionaes . . . . .
19. lmp1'en5a Nacional e Dial'io Ojflcial.
20. Ajudo de custo. • . . . . . . .
21. Gratificações por serviços tempororios e
extraordinarios . •
22. Despezas evenluaes . .
23. Differenças de cambio .
24. Jnros diversos. . . . . .
25. Ditos dos bilhetes do Thesouro. . . . .
26. Ditos dos titulas de renda) que forem
emittidos para indemnisação dos serviços
de ingenuo
. . . . . . . . . .
27. Commissões e corretagens . . . . . .
28. Juros elo emprestimo do Cof"e dos Ol'phãos.
29. Juros dos depositos dus Caixas Economicas
e dos Montes de Soccorro .
30. Obras. • . . . . . . . . . . .
31. Exercicios finelos, inclusive 318:845$42 para
os pagamentos aos credores de exer·
cicios findos dos seguintes Minislerios,
segundo a liquidação feita no Thesouro
Nacional:
lmperio.
166:422$423
Justiça .
18: 9i2 818
Marinha. .
20: 097"86.i
Agricultura.
57: 564 841
Guerra .
34: 672."645
Fazenda.
21: 144 83{
32. Adiantamento da garantia
ás estradas de ferro
Pernambuco. . . .
33. Reposições e reslituições

provincial de 2 %
da Bahia e de
.
.

642: '124$666

1 .031 ::1308600

133: 297$500

4.74 : 117$278
471 :3801$000
30:5:~0 000
1.467:405 '500
186: 000"000
14:010 000
8:054$000
455 :lJ9j$000
20:LJ001000
20:000 ODO
100: OOOcOOO
600:000 000
350: 000$000
800: 000$000
18:000 COO
60 :OOO,~OOO
600:000 OJO
850: 0)0"000
641 :70-$308

918: 945 't26

450:00) 000
U :OOJ 000

ArL 9.° Fica approvado o Cl'ediLo extraorclinario na samma
de 327:336$014, constanle da tabella A.
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Art. 10. E' autorizado o governo a abrir, no exercicio do
presente Lei, creditos supplementares para as verbas indicadas
na tabelln B.
Art 11. E' iguúlmente autorizado o governo a despender,
dUI'anle o exercicio desta Lei, alé a importnncia de 19.939:629,813
pOI' conta dos credilos especiaes, constantes da tabella C.
Art. 12. Continuam em vigor todas os disposições das
antecedentes Leis de orçamento, que não versarem particularmente. obre a fixação do receiLa e despeza, sobre autorização
para marcar ou' allgmentar vencimentos, reformar repartições
ou legislação fiscal, que não tenham sido expressamente revogadas.
Art. [3. E' o governo autorizado:
1. Para rever o quadro do pes oal das repartições de Fazenda
connexos, sem au""ment de despeza; bem como para alterar,
como fôr mais com eniente, as disposições que regem o concurso
para a mesmas repartições.
II. Para bentar de direitos de importação e armazenagens um
gradil de ferI' , que a Comara Municipal da cidade do Desterro
importou para cercar a praça do Ba7'c7.o da Laguna, da mesma
cidade.
Art. 14. ConLinúa em vigor o. autorização para o resgate
da e lradas de ferro do Recife aS. Francisco e da Babia a
,FI'anci co.
At't. 15. Ficam revogadas as di posições em contrario.
Mondamos, portanto, a toclus as autoridade a quem o conhecimento da referida lei pel'tencer, que a cumpram, e façam cumprir e g'uordar tão inLeiramente como nella e conLém.
O Secretario de E tado dos
egocios da Fazenda a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palc.cio do Rio de Janeiro aos 24 de novembro de
1888, G7° da Independencia e do Imperio.
I mperador com rubrica e guarda.

Joüo AlJ7'eclo C07'rêa de Olivei7'a
Cal'ta de lei, pela qual Vossa l\Iagestade Imperial Manda executaL' o Deceeto da A sembléa Geral, que Houve por bem
sanccionar, fixando o. de peza gem[ do Imperio pnra o exercicio
de 1889, e dando outras pro, idencias, como nella se declnra .
. Para Vossa l\Iagestade Imperial ver, Rodolpho da Costa
Tmoco a fez.
ChancellaL'ia-mól' do Impel'io. -Antonio Ferreira Vianna.
Transitou em 26 ele novembro de 1883.-José Jalio de Albuquerque Barros.
Publicada na Secretario ele E tado dos Negocias da Fazenda
em 26 de novembro de 1 .-A1.tgasto Frederico Colin.
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TABELL -A

Credito extraordinario
Lei n.

~89

de 9 de seteUlbro de I8NO e
de agosto de I87'3

n.

~368

de

~"

EXERCICIü de 1886 - 1887
MINISTERIO DO IMPERIO

Decreto n. 9846 de 27 de janeiro de 1888.
Para despezas imprevistas pelas medidas preventivas da invasão do cholerano Imperío.

106: 552. 213

MINISTERIO DÁ. MARINHA

Decreto n. 9934 de 21 de abril de 188
Munições de boca •.

120:783$ 01

EXERCICIü DE 1888
MINISTERIO DO IMPERIO

Decreto n. 9 46 de 27 de janeiro de 1888.
Para as despezas imprevistas determinadas pelas
medidas preventivas da invasão docholeramorbus no Imperio.

100: 000$000

RECAPITULAÇÃO

Exercicio de 1886-1887
Exercicio de 1888

227:336 014
100: 000" 000
327:336$014

Palacio do Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1888. - João
Alfredo Corrêa de Oliveira.
/
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TABELLA-B

Verbas do oreamento para as quaes o governo poderá abrir
creditos supplementares
MINISTERIO DO IMPERIO

Presidencias de provincia - Pelas ajudas de custo aos presidentes.
Soccorros publicas.
MINISTERIO DA JUSTIÇA

Ajudas de custo - Aos magistrados de 1a e 2a entrancias.
Conducção de presos de justiça.
MI ISTERIO DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS

Ajudas de custo.
Extraordinarias no exterior.
MI ISTERIO D

MARINHA

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis.
Reformados - Pelo soldo de oftlciaes e praças reformadas.
Munições de boca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos
navios da armada.
Munições navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragio,
alijamento de objectos ao mar e outros sinistros.
Fretes - Por differença de cambio e commissões de saques,
tratamento de praças em portos estrangeiros e em provincias
onde não ha hospitaes e enfermarias, e para despezas de enterros.
Eventuaes - Pelas passagens autorizadas por lei, ajudas de
custo e gratificações extraordinarias, tambem determinadas
por lei.
MINLSTERIO D

GUERRA

Corpo de saude e hospitaes - Pelo medicamentos, dietas e
ulensis.
. Praças de pret - Pelas gratificações de voluntarios e engaJados e premias para os mesmos.
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Etapas - Pelas que occol'rerem, além da importancia con~
signac\a.
Despezas dos' COl'pOS e quat'Leis - Pelas forragens e ferragens.
Classes inactivas - Pelas etn pus elas praças in validas e soldo
ele officines e praças reformados.
Ajudas de custo - Pelos que se abonarem aos offlciaes que
viajam em commissEío de serviço.
Fabricas - P lus elietus, medicamentos, utensis e etapas diarios a colonos.
Diversas despezas e eventuaes - Pelo transpOl'te de praças.
MINISTERIO DA AGRICULTURA

Illuminaç50 publica.
Garantia ele jmos ás estl'adas de fel'l'o e aos engenhos
traes - Pelo que excedel' do decl'elado.
COl'reio Geral.

cen~

MINISTERIO DA FAZENDA

Jmos da divido interna fundada - Pelos que occorrerem, no
caso de fundar-se parte da divida fl.uctuante, ou de se fazel'em
operações de credito.
Juros da diviela ioscripta antes da emissão das respectivas
apolices - Pelos que forem reclamados, além do algari mo
arcado.
'Caixa da amortizacão - Pelo feitio de notas.
Juizo dos feiLos da' fazcnda - Pelo que faltur para pagamento
da porcentagem ela divida arrecadada.
Alfandegas, recebeclorias, me as de rendas e collectorias Pelo excesso de despeza sobre o credito concedido para él por entagem dos empregados.
Differenças de cDlubios - Pelo que fór preciso aom de realizar-se a remessa de fundos para o exterior e o pagamento dos
jmos e amortização dos emprestimos nacionaes de 'J868 e 1879.
Juros diversos ej uros dos bilhetes do thesoLH'o - Pelas importancias que forem precisas, além das consignadas.
Com missões e conetogens - Pelo que fôr necessario, além da
sommo concedida.
Juros do empresUmo do cofee ele orpl1ãos - Pelos (Fie forem
reclamados, si o sua importnncin exceder ú do credito votado.
Juros dos deposiLos das cnixas economicas e dos montes de
soccorro - Pelos que forem devidos, além elo credito votado.
Exercícios findos - Pelos pensões, opos'entadorias, ol'clenados,
solelos e outros vencimentos mOl'cac1os em lei.
Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados,
quando a importuncia destes excedei' a consignação.
Palacio do Rio de Janeil'ü, 24 de novembro de 1888.- João
Alfrecto COl'rêa de Oliveira.
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TABELLA - C
Creditas especiaes para os quaes o gOVel'no poderá fetzel' operações de credito
Leis

D. ~348

de 26 de agolilto de 18 "3, art. :aS. e D. 27'9·~ de
20 de Outubl'O de 187'7, art. ~O

IINISTERIO DO

I~PERIO

Leis ns. 1904 e 1905 de 17 ele outubro de 187 e
2348 de 25 de aO'osLo de 1873, art. 2°, paragrapho uo ico, n. 6
Medição e tombo das terras que, nos termos elos
contractos matrimoniaes, formam os patrimonio esta.belecidos para Suas Altezas as Sras.
D. Isabel e D. Leopoldina e seus augustos
e poso .

18:000$000

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Lei n. 1953 ele 17 dejulho de 1 71, art. 2°, § 20 e
lei n. 3351 de 20 de outubro ele 1 77
Para o proloO'l'l'umento do
Buhia a S. Franci co

es~rada

de ferro da

1. 750:000:~000

Lei n. 1953 ele 17 de julho de 1871, art. 20, § 20 e
lei n. 3349 de 2 ele outubro de 1837, art. 7°,
1°, n. 5
Estrada de fel'ro do Recife a. Caruaru, sendo
1.000:00 S paraexecuçõo dalei n. R349, ül't. 7°,
§ 1°, n. 5 de 1 87 . . • . . . . . . •

3.000:0JO 000

Lei n. 2397 de 10 ele sctem1JI'o de 1873
Construcção da estrada de ferro ele Porto Alegre
a Cacequy. . . . • . . • • .. . •

600:080$000

Leis os. 2397 de 10 de etembro de 1873 e 3351
de 20 de outubro de 1887
Estrada de ferro de Bagé ü Uruguay na.

6.00 :000:00

Lei n. 2670 de 20 de outubro de 1875, nrL. 1
Pr?longamenLo da esteada de ferro D. P dL'o II,
Jncluidos os trabalhos além da cidade de Sabará

3.000: 000.000

604

HISTORIA FINANCEIRA

Lei n. 2940 de 31 de outubro de 1879, art. 23
Prolongamento da estrada de ferro de BaturiLé
Lei n. 3127 de 7 de ouLubro de 18 2
Ramal do Timbó, da estrada de ferro da Bahia
a S. Francisco.
Lei n. 3139 de 21 de outubro de 1882
Prolongamento da estrada de ferro Mogyana.
Lei n. 3141 de 30 de outubro de 1882, art. 7°,

1.000:000$000

156:375$000

354:730 000

§ 1°, n. III

Para pagamento dos juros sobre o capital para
o prolongamento da estrada de ferro Conde
d'Eu, da capital ao porto de Cabedello
Li3i n. 3141 de 30 de outubro de 1882, art. 7°,
§ 1°, n. IV
Garantia de juros para o melhoramento do
porto da Fortaleza e construcção da respectiva
alfandega
Lei n. 2639 de 22 de setembro de 1875
Obras para o abastecimento ele agua á capital
do Imperio e custeio do tramway do rio do
Ouro.
Lei n. 3397 de 24 de novembro de 1888
Para pagamento da garantia de juros pelas
novas concessões autorizadas nesta lei.
Para prolongamento da estrada de ferro de
Sobral, desde já .

35:563 799

175:227$014

979 : 734$000

2.000:000 000
800: 000· 000

MINISTERIO DA FAZENDA
Leis n. 1837 de 27 de setembro de 1870, artigo
unico, e n. 2348 de 25 de agosto de 1873,
art. 7°, paragrapho unico, n. 4
Fabrico de moedas de nickel e de bronze .
Lei n. 2348 de 25 de agosto de 1873, art. 11,
§ 5°, n. 2
Premio não excedente de 50 por tonelada, aos
constructores de navios no Imperio .

20:000000

50:000$000
19.939: 629$813

Palacio do Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1888. -João
Alfredo Corrêa de Oliveira.
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Quadro deInoD~trntivo dos creditol!l extraordinarios e sup·
plementares abertos pelos diversos Illinistel'ios nos exercicios decorridos de I83~ n I888.

MINISTERIOS

lmperio. .
Justiça, .
Estrangeiros
Marinha .
Guerra. .
Agl'icuUura
Fazenda .

EXTRAORDINARIOS

SUPPLE:YENT.illES

H.i74:803$426
4.6 3: 70~775
2.561:213$3 9
69. 438:715';il93
44 .2 O: 384:)011
i2.6 :59 '996
i43. 552: i35$502!
291. 379: 72l$2921

TOTAL

1

Quadro da receita

I';f'Oral do llmperlo no exerci elo de 188~ a 1.886 com a
quotas com que 88 provincial!! pnl's elJa concorreram
8
o

,~

'>

~
.::
o

o.

?1

o
,-<
00
,..-<

.::
o

~

~

!::
a:

'"C;

m

O

m

~

,..

:::l

;;;
::
o"

especificação das

õ!~

z

.:
8
a:

.:s
01

C;

.:o

.

-(

a:

>'l
01

>-1

...o
~

...,
01

'"

...,
-<

,..

,..o

~

......

cn
>-j

O

.

25.596:474$236 965 662$781 008:646$014
31.745 266$562 6.321:760~522 102: 988$S80
. ..
Côrte
1. 211 :253$545 20 889$50) 80:591$480
240$000
Rio de Janeiro.
1 600$000
$
7 :87.2.S68Q
i16:670$4-12 11 0C9}114
110: 823$288
018:S200
Espirito Santo
59 029$270
Ll00: -102$298 01 619$200 1-18:541$724
57:8203520
8.321 63ti$705 1. 206: '1i2~93l\
Bahia .
107:723:;.9,)8
200 :252.$391
4702$729 1-1:880$212
1:700~140
55 732S173
Sergi~e.
. •
205:991$119 10 690$808 35:027$532
117:723$908
6:0311;i50'l
616 89J;SS05
A1ag as . •
1.435: 021;il!J56 52 025$109 88:t57$-HO
670:751:$328 59:1382$790
Pernambuco.
7.707013$659
·1:03·j~20
3 160$720
54:732$293
2:0-10';;000
83.352$772
:?53 5-aS:';7;)
Parahyba .
70:510$953
2 888:S063
2:5i8~435
83:056~667
4:.1UO$000
Rio Grande do Norte.
18 443$767
311 :297$529 16 895'$!67
139:422$768
3:0'l1:sS00
i. 072 -158$529
Ceará .
900tOO
25:584' 192
228:7-12.$9-15 16 355-')961
159:315~20
8:70l$000
1.813 633-~628
Maranhão.
31
451$2.11
28:40-1$910
818:72.l~"lO7
5.708 296$960 2.4l2:218.~939 21:921$88-1
Pará
236$400
1:420$)0 J
135:367::'703 10 027$626
300:03ô~995
Ama.zonas,
5713 257$473
90 1:$U8l 81 413$342 81 685$760
2.-172:
2.511:175~06
20:896$550
4.473
8-108051
S. Paulo .
9 Of.J,~611
17 046$300
18!:454$077
165: 208;S6·!0
4:431$lOO
172 13~:)')'33
Paraná.
165:867$3% 25 65-1,'$560 31 974.'$160
39: 96;).'$5SÔ
6:300S000
521 269$3U2
Santa Catharina.
i. 792:63ll$G31 153 14d~0()6 13 074'$510
679:555$760 24: 35'.J,S$30
Rio Grande do Sul.
4.838 562$057
1.6:n$2-t4$!l9J 94 712.$05[) !l9 ;)3~370
~
$
Minas.
~
4 01O~20
55:551:$081
·1 9OSSlO2
:$
Goyaz .
$
::>
65)8B:)
CiO: 631 ;~787 10 781$63:3
828'$"100
7 055~OOO
307:964$177
Ma tto Grosso.
3 903::-600
42:845'3265 i8 !J69$111
360')00U
107:317:;760
3D: 124$523
Piauhy.
s,;
16:843$238 418 Ol4$313
:)
Londres
$
$
Gom a importancia de 3.426:308$039 de depositas. que nilo ('slü especif1cada, dü o lolal
~

.

60.730:208}025
1.314:013552.3
306: 382-$90-1
10.9:15: 133S2G3
391 : 066$3~4
093:376$262
10.103:552'>252
400:871$180
181: /326$'385
i. 7-14 :0;)6,,093
2.24-1 : 332~05.j
9.021:053-$'310
963:3-16:$197
9. 653: 912$fl03
553: 796$'iOO
791 :0:31$122
7.501 :33/.$737
1.821:493$421
64: 471$ J06
396: :377.., 177
212: 610$230
438;857$581
l30. 309: ·104$730

~
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~
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Quadro

d..

despezn

geral do Inlpcrio no exorclclo de

U88~

a

ll.886 reaUzada por 0\Inl"1:or50"

nus pro"Vlncios
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o

~
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c:
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o
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~

~
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o
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~
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f<

~

~

Z

;;;
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."

o:

c::
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:;,
f<
....
:;,

~

'z"

<>

;;;

lO

..

N
~

o

'"

..J

-1
h
O

E-<

Côrte . . • . 7.764:377:)782 2. 070: 7G2,:,;01 223: 133S710 8.462:5D53781 5.702: 4-t l5836 21.023:435$G18 36.627: 30-L~50 82. 47G: 052$08·1
W:iOO:;;071
Rio de Janeiro .
21 :2ô:;~3')3
22:040;3502
24:!lô5~H4
13:873';iD:l2
340: 033.:;7\15
48'1 ::120$:;67
"
57:7566;702
7l:G03,l26
ESfliriLo SanLo .
139: 860$71:3
13: 521,,822
163: 32,lSW
467:312.~15
21:216~'34l
"
83G:
3LOS791
Babia . . . . 446:818::>723 511 :091.;;28l
553:851~(j21i
2.150: 56:1$385 2.315:313':;0;;0 6.816:756~~63
Sel·gipe. . . .
122:SIG; iOl
75:3S3S0.J.1
264 :2IJ2.;;8H8
51:298$309
29:03:H3~3
22:978~280
5113:74'3,075
,."
97: l70S492
325:2-!Wi93
AlagJas . . .
ll: 28 J$;{(Jl
32:8 US:i(iU 158: 593:31 H)
852:200;)764
2Zl:067~6I1ti
797:425")50 4.3\11:513')485 i. t5S: 61.2:;.571 7.940:75ISl20
Pernambuco. . 254:613~r; 7. lO :6(i(H03:i
335:312$211
157:367$679
Parnhyha. . .
{527 : 3D J,,9J(i
27:700,;;U75 183:348;:;381
5D: 718.,280
51:G 11~3fj2
135: 802$129
"
130:(i07~38
Rio G. do NorLe.
27: 820.:;saU 13~:9Uls357
:J5: 5995,;58
439: 7:l9.}909
12:763$417
92:9"5'~O70
"
CearÍL . . . .
300: 0·103883
59:53::1,,98:3 303 :528:S·12G
5~5:HOS~81
353: 12<l.SI43 1.liI4:281;:;S66
70:681::;:>17
"
. Piauby. . . .
114: 013$600
103: l20$.)19
22:70:BGll 131:5133130
41 :090';;203
Hi i: 12l$7!l5
56~ :893.$37 9
"
, Maranhão. . .
803$906
lO
245:G08$230
2.j5:
37,1: 851$:)00
021:579$503 1. 673 :608:126 1
83:3018806
02:4fiO$129
Pará. . . • .
538:713>;tlOl
'15.-:;190
8ti: 1723:;03 19:';:771:$616
lU7: 878$'JU8 i.14l:258S~O'3
2.4l0:5\23595
349: 751$91·1
).;nazooa$. . .
217:343$474
79:552.,429
29: 155,580
4:5005000
9J:21J5$2\)fi
27:122~ 169
148:DJ9,,075
60!): (i7$.''l23
S. PaulI) • . . 214:2Jl$980 422:9l0~608
180:831$.'i47
778:00l-5613 1. 154:791"18l 2.78'): [)83$828
38:253,F69
Paraná. . . .
8i :74()~~35
431:310$93l
33:065'$\)02
145:997$322
31 :967:;.6 l4
149: 335$810
879: 3 ~·1'09~
"»
Santa Catharina.
87:48'3:3395
:130: 357$103
35:3918207
113:187$738
157:5U$266
223:013$145
741i: 9H:i\3 J6
S. Pedro . . .
63:570$630 114: :IG5::B3::1
244 :8898'J II 3.G2;;:035::>71O 2AOl:13~2J7 1. ·167: 757::;9'J:3 8.117·46l$316
"."
~finas.
. . . 273:055')469 447:220~330
103:;lOfjS661
G:lJ: 22~1SI)57
5l3:761$291 2.021 ;.12tj.3013
759$J9D
Goyaz. . . .
335:6(5)222
45: 5f)4 ,U08 15J :770}042
lO
104:220$l53
776:2J9·'):;11
307820U
i38:771~9S4
MaLto Grosso. .
30:96l$031 106:8 HJ~l:!30
295: l5l'$203 :I. 62-J :38:;;999
7:17057(13 i. lal :71.1$1 17
4'3:510,020
Londres . . .
3:OS·I.ii2tl5 580:537$083
:lO :OtiO p09U 8.770: 614:-;;820 18.721: 052S785 29.08:l:5gS:'$026
22:4':\7$113
919: 750,)O·H

,.
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. 0.637:038$126 ti. 624: 672.}821 816:187$183 11.534 :377$885 15.256:8Jl$i61 H.135:U2$3LO 66.618:466$610 133.623:099;}20;:;

o
o

~

HISTORIA FINANCEIRA

608

Quadro delDonstrativo da receita e
despeza geral do
Illlpel'io. valor olllcial da importação e exportação, com
a respecliva lDédia por quinquennlos

EXERCICIOS

RECEITA

DESPEZA

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

36.231:000.'000
36. -77 000,0
33.'\02: 000':000
41.1 5:0kJ 000
"5.319:00 .3000
40.757:000'000
49. H6: 000.'000
52.35 :000' 00
"5.815:000:000
51.727:0 ~ooo
56. O~O: 0005000
50. 63J: 000$00
55.289 :000<000
57.2 :ooo.~ooo
55.3'\4: 000,;000
52. i93: 000$000
55.7\0:00 000
47. 319:000:000
51.561:00 ..;000
59 .1115: 000.<000
53.201:000 OJO
76. 1 000.<0 JO
92. ôO: 000'000
87.332:000'000
85. 38:000.000
85.171:000,>000
5.622:oo0'00J0
92.71 ' :OOO~OOO
125.351: 000;5000
130.440.000:000
127.722: 000~000
113 .027:000 000
117 .863:000:000
123 .720: 000.'000
11 0.531: 000/S000
~~
. ~~~: °00000'~000000
~ o o.
.
131.746:000:000
ii .170:000.000
131.777 :0005000
145.002:000'000
140.61i:000 '000
16 .510:000.,\000
155 .687 : 000:000
14 9.517: 000.)000
131.26\ :000;;000
1-S.31 :000$000
1'56.730:000'001)
160.815:000:;000
162.4 1,:000.;000
155. 122 :000.'000
166.20\):000.;000
155.073: 000.'000
160.1 7:oo0.~000
165.319:000'000
172.7't4:000:;000

33. O1l :0003000
32.99 :000.;000
33.oo4:ooo.<ooJ
4i. 44 2: OOO~OOO
34 . 182: 000 'ooJ

i

33.5H:~~0

41.59 :OOO:iOOO
43. 192:0JO.;OJil
3 .785: OOOSOOO

41.671:ooo~)

39.084 :ooofOOO
41.039:000:000
43. OO:()()(I.~OOO
47.Q5.-\.:~JO

42.529:000.'OJO
53.630: 000$000
52.449: 0013000
57.925: OOJ<OJO
56.~"9:00J JOO
55.032:oo0~0

55.065: 000.3000
67.7 :00):'0)0
66.640:000.,~JO

73.61.4 :000:;000

76. 12:0OO$lOO
90.69): 000$0 JO
75.122:00 '000
94.432:000\000
114.553:0JO 000
9õ.217:00~

lOd. 05:0JO.)OJO
112.957:ooJ$OJO
10-\..908:ooo,OJO
123. 171 :ooO.~
120.719:000 '000
122.47~:000~OOO

130 .565: ooo~OJO
141.0' :00 'OJO
127 .600:0ooª~
157.Ot7 : OlO3UU"

153.253: 000;000
185.270:oo030JO
207.723:ooJ~0

200.235:000 JOO
1 '0.ô99:oo0:iOOO
16'.9\9:0JO '000
1,)3.41 :OO)$OJO
215. 93:000~00
1 0.0 3:000,000
205. 579: OOO$loo
194.38/, :OOO~OOO
1 3. 92 :OOO~JO
196.33':000$000
1 -.5 1:000'000
210. 04: 000$000
221. 9~:000SOOO

DO BRAZIL

ReCEITA

BXBRCICI0S

DESPEZA

609

IMPORTAÇÃO

110.503:405$6 3

163.906: 000$000
t i. 005 :0006000
18~. _51 :OÚO$OOO
t 5.861:0lN$Ooo
191.2"22: ooO'OJO

131.274:9"1~57~

131.986:954$213
129. 697:tl:iO' ;40
13\.56 :667$3ii
l2-1.15~:tl $000
130 .336: 776:360
130.300:401.730
2i!i.65 :646;481
145.896:141$105

174.431:0oo~000

1S3.55;i:OJ06OQ0
1)7.501:000;;ooJ
209.406: OJO$JOO
260 .998: 000$00)

&XPORTAÇÃO

199. 715:ooo~000
125.8;1:00 ll$ooo
209.851.: 000$000
19';.498: 000$000
202.434:000$000
226.269:000'000
191.980: OOJ '000
194.. 951: 000$000
263.51 :OOO"UOO
212.592:000$000

(1) Nesles algarismos se comprehendem a receila e despe... do 20 semeslre de 1887
para regulllrisar o anno financeiro d i
com o civil.

Quadro delllons1:ratlvo doe priocipae!!l productos de expOI·tação. por' suas quantidades e valores no exel'cicio
de 188~-1.886

~EDlA

Ulil0ADGS

I'ROOUCTOS

Aguardenle de canna .
Algodão . . . . .
As,ucar . . .
Cnbeile e crina.
Oncàu.

.

.

.

.

Cas anha do Pará.
Café. . . . . •
ouros em cabeUo .
Diamantes.
Farinba . . . . . .
Fumo e seus preparados.
GomlDa ebalica, etc . .
F1erva mate. .
Lã em rama. . .
Ouro em pó e batra.
Diversos preduclos.

. LilTo. . .
. KiJograms .

.

.

~

~

lO
lO

Grammas

Kilogrn.ms.
~

lO
lO
lO
~

lndelerm

VALOR DAS
UNIDADES

SW

~Li20

$125
$591
'524
$230
$32
$458
52$051
SO 5
oi
1$384
155
400
;952

QUANTJOADES

570.372
15.053.507
it2.319.oo7
1.593.116
4.1 7.5 7
5.554.417
320. i 6.225

16.76i .975
6.533
1.4íS.99;
25. '·03.5tl7
8. i .. 385
1.4.688.4.96
675.-68
1.731.931

VALOR OFFI0lAL

65:361 000
6.4/:3 7!iODO
14.085: 1835000
9·\2:60 ~O
2. 169:4.4J)$000
i. 284. :022$-JO)
121.792: 479S00)
7. 575: 007$JOJ

340:05.2~

124:17
7.274:2\O
ii. 432: 114$000
2. 2W: 62i$U00
273:n~000

1. 649: 399$OOJ
11;.188:037$000
194c.961:6i9 000

Somma.

H. F.

39

Resumo da divida activa do Imperlo &té

m

.....

31. de dezemb.'o de ).888

O

--MUr\ICIPJO Do'\. ('ORTE E

rROYL'i('IAS

R.io do Jnneil'o o lIIunicipio Keuko .
U;spirito 8=Lo
Bllhia • . .
Sor~lpo. .
•
Alngllns . .
Pernnmbuco .
Parnhybn. . . . .
Rio Grande do )lorto.
Cenl'tl .
Pinuhy. .
lIInl'nnhiio.
PnriL . .
Amazonas.
S. Pnulo .
Paraná. . . .
Sn,ntn, CnLhnrina.
S. Pedro. .
MiollS Goraas
Goyaz. . .
Mn,LLo Gros~o.

1808-185

185)-1887

21~ :222;$082

1,,9:,\'''852

1~8: 41.0:$155

3j5:i;08~82

23:720$>20
177~72

3,::;S1:;G31

2:983:)8~2

30:87S5593
2)7 :5\0:)620
2.718:512$8>
72:573;77li
'í8, 0 03'938

\1l.:S71~13
31 :015<j1.23

101:~7~:)H2

2JO:051\,;llôO

'3:ÚI3-$,3i

~3:30.2$~22
:;52:2í~;)1~0

2il <\lili~618
735 233"370
III 075~241
8 720,~553

COURAVEL

lXCOBR;\VEr..

:::r::
7.572:93~S!H5
155:653~911,
5.330 :21 1},;3i0

37 : 9ZO$52>
IIJ:258:jJ53

731~I~Ó

'rOT.H..

53: 208;)032
133: 3S;s422
1.57\.:778.)')3~

7.017:216.<6\7
171 :608$7 16
5.508:(;,')1..<325
30:87S$50S
207 :510:$120
3. ll\.: 121:}167
\16:3J3,.:2J6
58:40o.~li~0
131 '4531$\.7<\
3'1:002'265
131:39'1,,667
333: 31O.~O 13
13:3J2i-'\22

G65:891~j'3

63: 2 1PS032
13\.: 116;;552
1.~1G·2·15S156

7.917:216'5)7
'152:23'o$Vo5
3. 18\. : 022.~2J5
2 ;:105<$.,93
237 :5~OSti20
1. 2 ',7 :5;;;$l)ti5
92: 0\6:$63íJ
47: [\\1:;'>\1\
i'2:97~81S5

28:2~9~237
6 ;:ill0: 170
210:721~212

3S: 130St.\l5
5jO:3íJ\>'3J6
11:751l'$H5
97:03502;;~

1.80S:21l~3H

U2

>-3
O

1.S55:5 >1$;02

~

~:773~OOO

4:2j~.}557

72:58'1~4S8

l-7j

......

tlU:588.'3i71
5: 171$.127
15:/197ijS17
13:j1S:1l!15
37 : O>0~;Z9"
8:U33!)S\5

Z
p::-

Z
C1
t:r:l

56":531:)~07

I, 7;;8:2\.~H5
lOR: \8>$079

'1.103: 711,;73S

157: 1'l~$'lli1

155: 877$72\.

75:'.231;;875

SO:/153~49

20. 151:5S8~551

22.103:3188)62

17.070:711$1'01

5.332:63~Sl21

15:3i~S9\.7

......
P>

il:2;7$'HO
17 :~7l,~288
5:713:)U28

1.023:0035>75

SO:~1O~73i

......

10: 371,$3,0
2.32U;2.1$.031

n3: L07!S032

......
~

1. 051 :713O.~11

I .

P>

APRECIACO}~S

Al6 o anno de 1 30 ntío houve or'çamento votado pelo parlamenl ,apenas em 1 27 e 1828 votou-se um orçomento especial para
o ~IlInicipio neutro provincia do Rio de Janeiro, as de pezas, que
e ilc!1()"am d terminodas c outras que e foram creando, eram
pflga com o reCUl'. os estabelecidos por leis anteriores e que
continllDl'nm em xecução formando o lhe ouro os orçamentos,
que con tiluem os balanço da receita e de peza.
Existem portanto r- orçamentos volüdo:> pela CamarBE', mas
não deixam de exi til' 66 exel'cicios, que é o total daquelleE', que
constituem o e tudo de te traI alho.
Do seu conjuncto no pcriodo de 66 onnos, que data a existencia
d Imperio, se chega ao seguinte resultado:
3.412.255:200'854
Foi autorisada a receita no valo~' de
0.424.376:07,014
c di ll'ibuida n d p za de.
na execuçJ de te. orçamento..
3.-3 .3 3:213;382
A receita reali ou n arrecadação d
4.:1 6.565: 00&.:256
c l) despeza liquidou- e com.
dandoo augmento para a
receita de .
326.128:012,.528
e para a despeza de.
1.072.188:9HJ 212
3.73 .3· 3:21' '-'382
do que resulto que sendo [l receita
4.:\~6.565:006$256
e LI elespeza de .
75 . 'I 1 :792 74
o deficit foi de .
Areceita or'dinaria roide 3.363.104:53 ',J1
125.7á6:6u5"216
e a extl'aordinaria de.
deposito o.
249.~32:039~385
0

o
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A divida passiva do Imperio é representada
titulos :
Divida externa ao cambio 27.
» interna apolices de 5 % .
»)
»)
»)
de 4 % .
Emprestimo nacional de 1868 de 6 % .
»
»)
de 1879 de 4 % ,
Divida inscripta no grande livro.
»
»
não lançada.
»)
anterior a 1827 .
Deposito das Caixas Economicas»)
do Monte de Soccorro .
»
do Cofre de Orphãos
»)
de defuntos e ausentes.
»
de diversas origens.
Renda com applicação especial (emancip&ção).

pelos seguintes
253.915: 050$400
381. 535: 700 000
1t 9:600$000
18.953: 500 000
34 . 232 :500$000
13 :31 346
148:765, 60
22: 176,'975
24 .534 :500 ~027
919:391$975
15.340: 433 479
4.067: 89..,318
19,037:8L7 635
6. 57: 142.'575

A renda com applicação especial (fundo de emancipação dos
escravos) depois da lei de 13 qe maio de '1 88 não tem mais
razão de ser, e teve outra applicação.
Si não é lisongeiro, ao menos satisfaz ao espirito de investigação, ver-se, que o deficit dos orçamentos na importancio de
758.18 L: 792.' 74 está quasi integralmente representaào na divida
publica (*), e esta Imais ou meuos justificada pelas despezas

(0) Um do~ pl'ocessos hoje mais em uso plra se avaliar a situação financeira de
llm pai~, é calcular o capital do sua dividf1 repartind os sells encal'go3 anl1uaes
pelo nllmero de seus habitantes, afim de determinar a quota de cada um.
Applicado este calculo ao principal do debito, não sendo ~ sivel quanto aos
juros pagos, pois que não temos os dados pr cis s de alguns J!Jstados, eis o que
se observa DOS seguites Estados calculada ao cambio par em réis, segundo a sua
ordem ascendente.
P~,raguay .
2$471
Vel1e~llela .
iI). 944
Calumbia
i6$il44
Equador
24$710
Suecia .
25~l6
Menco .
!6"475
8uissa. . . •
36 359
Estados Unidos.
45,"d90
Ruman'ia
4 773
Brazil .
54 t87
Chile .
6i~775
Russia ,
61.;;.775
Prussü1.
70$600

.'
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extraordinarias, não previstas, e muito menos esperadas, por
acontecimentos, que obrigaram ao sacrificio de taes despezas,
e das quaes não se podia prescindir, taes como sedições nas
provincia do Pará, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do
Sul (1835-1844).

Guerl'a do Paraguay (1864 a 1870)
Epidemias da febre amarella, cholera, etc.
Secca nas pr'ovincias do Norte (1877 a 1879).
edição de S. Paulo, Minas e Pernambuco (1842 e 184, .

24.571:550$321
613.183:262$695
12.000:000 000
74.163:906•. 158

723.918:719 174

E te resultado é a prova justificativa da moralídade tla admini traç50 publica do paiz, que para orgulho de seus estadistas,
daquelLe que se occuparão da administràção de suas finanças
na longa erie de seus orçamentos, não se encontr'u uma despeza
que não seja ju ti ficada ; já Leroy Beaulieu, espirito observador
e de competencia insuspeita, dizi~ nas suas apreciações ao estado
do BrAsil, que o eu progresso era devido não só aos recursos

G~.

.

oo~

Belgica
.
130$610
HespaIlha .
131$316
1talia . . . . .
134$140
Republica Argentina
155$320
Grã Bretanha. . .
173~999
Portugal . . . .
20 $623
P rú. . . . . .
25t~36
França. . . • .
26~16
Estabelecida a proporção entre o orçamen to ordlnario da de pelas e os compromissos allnuaes da flivida publica, que é o calculo mais adequado, e observa nos
seguintes Estad:ls esta porcentagens:
3 ~o
uiRSll. • • •
7%
Paraguay . .
15 %
l~stados Unido
16 %
Pl'lIS ia.
16 ~ %
hHe. .
23 %
Australil\
25%
Belgica .
27 %
Ul'llgay.
31
%
Canadá. .
31 .'0
Inglaterra .
32 %
Brazil . . • . .
33%
Republica Al·gentiua.
33 %
Russia . . . . .
33 %
H'sparlha
35 %
Rllmania
37 %
!Latia. .
37
)\ %
França.
40 %
Equador.
46%
Portugal.
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numerosos do. natureza, como principalmente pelu dirccçl10 e
subedoria dos seus homen de E tado.
Bem poucos set'ão os paizes, que po sam contar uma hi torio
financeira tão lisongeira como o Brazil, desligado da metropole
na mais critica circL1l11 tancia, sem recursos, e obrecarregodo
de compromissos, com os cofres exhau tos lutando com difficlll·
dades mesmo em seu credito, tendo tudo a fazer e creal', só a
força do patriotl mo e a convicçã do progre o no dominio da
liberdade podia alentar aquelle qlle encaravam a sorte do paiz,
que fazia a sua independencía com o recurso de uma receita (1823)
de 3.8 2:434 204; e como nüo é maravilho o escl'ever, que no
fim de 66 alll10S deexistenclu (18~8) essa receita multa na impor·
tante somma de 145.896:141 109!
Não ha que duvidar, esta é a historia, qne e acaba de eSCl'ever
nas paginas deste livro.
Paiz novo, onde tudo e~tava por fazer e crear sem outros elementos de progresso sentio a grandeza da natureza, esse rapido
desenvolvimento só podia. er devido ao criterio da administração,
á honestidade e hOD!'adez dos seus fu.ncionario .
Quem estudo a progres ão da receita, não deixa de no Lar a
tendencia ao augmento da despeza, é um facto todo natural,
autol'isado pelo desejo de rrozar o mai cedo possivel das
vanLagen do pl'ogl'es o, e dahi o cleficit permanente. Jiio foi
sem advertencia em mais de um relataria, que o respectivo
ministro chamou ottençüo do parlamento pUl'a a moderação no
meio de decretar-se a de peza, tendo em consideração o repeclivos clcficits, com qu~ e encerravam os orçamento, pOl'úm
as exigencias e as necessidades imperiosas dl:ls occasiõe nem
sempre permitLiam a reflexão, e a im se pode dizer, sem avon·
(;.ar a uma inverdade, que todos o orçamentos fOl'am encel'rados com clejicits.
Não é por ning'uern ignorada a necessidade de sacrificios para
dar-se desenvolvimento em um paiz novo, e devem fozel'-se,
pOl'ém é melhor executar e tes melhoramentos na ol'bita dos
suas faculdades, afim de não comprometter um futmo, que, podendo ser prospel'o, é embaraçado; diz um velh provel'bio, quem corre cansa, quem anela alcança.
A facilidade de recorrer ao em prestimo constitue a chagu
das finanças, e é assim que,:a pparecendo qualquer embal'aço, não
se trata de desfazel·o por medidas de ordem ecol1ornfco, res
p
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Lrjngindo despezas ou suspendendo as que podem ser adiadas;
prefere-se liquidaI' por meio do emprestimo; por isso, diz Laveleye, que o credito, que aprendemo:3 a alcançar como uma fada
benenca e multiplicar os bens da humanidade, torna-se para os
povos um f1agello peior que a peste e a fome na idade média,
porque estes foram pa ageiros e o outro é permanente.
Desta verdade nos dão o l'xemplo o Egypto e a Turquia, a Italia,
que se levanta e a Russia que neHe se precipita.
Os emprestirnos exterllos nos têm sido muito prejudiciaes, já
e1111824, quando se contrahiu o primeiro, o Marquez de Baependy
dizia que era um mal) pois que obrigava o paiz a sacrificios no
extel iúr, em '1835 Manoel do Nascimento Castro Silva e mais
adiante Miguel Calmon du Pin e Almeida, depois Marquez de
Abrantes, diziam que os emprestimos externos eram prejudiciaes
ao paiz, obl'igando-o muitas vezes a onerosos sacritlcios para
ati fazer o sellS compromissos no exterior, e a historia de ses
emprestimos, que em 1 gf\r competente faremos, demonstra a
rerdade de e presenlimento, pois ainda assim, os empl'estimo externos se têm repetido com frequencia.
necessidrlde de cambiaes, que obriga muita vezes o governo
á ooncurrencia na praça, occasiona sempre a baixa do cambio, é
um fl'eguez que muito prejudica os intereese do commercio.
O allgmento do funcionalismo é um facto que chama logo
IJ atlcnção daqllelle que estuda a marcha do orçamento, é um vicio
de aclmini tração que em lagar de encontrar correctivo no seu máo
rc ultado, pelo contrario progride na razão directa dos pretendent e patronos; o funccionalismo é um cancro que devora e
aniquila as forças do paiz, prejudicial, não ó pelo augmento das
de. peza , como pela de organi. ição do serviço. Além do que em
algun relatarias dizem o resl ectÍ\ os ministros a este respeito,
torna-se notavei a opinião do Visconde de OLlro Preto quando diz
que o cunllo caracleristico des a multiplicidade de secretarias,
dil'ectorias, recebedorias, etc., que tanto pesam sobre o orçamento,
é crear empregos, que nm empregado faz o mesmo trabalho do
outro sem maior proveito, que disto resulta que o mais insignificante negocio é resolvido com demora prejudicial ás partes e
ao EstAdo, pesando o trnbalho sobre poucos zelosos e diligentes,
emqullnto o grande nl1l11erO folga ou limita-se a reproduziL';
tendo ainda o grande inconveniente de dividira l'esponsabilidad€)
que mttltiplicada por muitos, uns descançam sobre outros.
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E é isto uma verdade justificada pelos factos e pela observação,
quanto maior é o numero de empregados na repartição, menor é
a somma de serviços, que eltes produzem; os pouco, que trabalham são interrompidos pelo muitos, que nada fazem ou
perturbam.
E ainda isto não é tudo, não ha funcionaria, que não se julgue
mal retribuido, todos gritam e ciamam por augmento de ordenado, e aquelles que menos trabalham são os que se julgam com
o melhor direito de formular as suas queixas.
Na classe do funcionalismo figura a dos aposentados, que não
pode pas ar despercebida pelo abuso, que e tem dado a e a
garantia, que a lei re~ervou ao amparo do empregado inutitisado pelo serviço publico ou nelle encanecido; a v rba de tes
funcionarias comprehendidos os reformados de mar e tena
avulta por mais de 2000:000., e a de pensioni ta em mais
de 1.500:000 000.
Foi realizada com o melhor succe o a conver ão dos titulos da
divida interna de 6 para 5 % , esta operação trouxe em resultado
un1a economia de prompto de mais de 3.000:000 annuae, que i
o governo delIa se esquecesse e entregasse á caixa da Amortisação com o fim especial de empreo-ar na amortisação da divida
interna, no fim de 36 annos estava ella extincta sem outro
sacrificio.
Geralmente considerado o estado do paiz não e póde deixar de
reconhecer a sua prosperidade, pois que a sua receita sempre progrediu em proporções lisongeiras, si em um ou outro ann , pOI'
qualquer eventualidade, diminuia ou estacionava, no seguinte e
re tabelecia na sua proporção ascendente. Si a im acontecia na
receita, não menos era na dRspeza, e pode- e me mo dizer em
proporção crescente desharmonica, é um erro justificavel pelas
condições de um paiz novo onde tudo estava por fazer e creal',
pode-se por ventura acreditar, que 6 annos de existencia seja
tempo sufficiente para o desenvolvimento completo de uma nação,
neste mundo de progresso ~
Seria um absurdo tal pretenção, já não é pouco, o que se tem
conseguido em grande parte devido aos seus extraordinal'io
!'ecursos naturae e criteriosa direccão administrativa
dos seus
.
homens de Estado, principiando pelo seu chefe, que foi sempre o
,primeiro a dar o exemplo de patrioLismo, da honestidade e dos
esforços pa.ra o engrandecimento e prosperidade da patria.

.
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Cumpre de alguma sorte não sermo egoistas pretendendo
de contar o recursos futuros em proveito do pre ente continuando com de pezas extraor-dinar'ias; por algum tempo precisamos modifical' a d pezas, que p dem er pi'escindidas ou adiadas, não se creando novos ser'viços, que obriguem a novos sacrificios; convem attender ás necessidades do paiz nos limites
de ua força tratando-se do indispen avel; as im procede quem
tem recurso limitados.
Não se deve esquecer, que a lei de 13 de maio de 1888 si não perturbou a marcha economica ndministrativa e commercial do
paiz, pelo elemento de ordem e reflexão do povo brazileiro, não
deixou de produzir grande abalo na fortuna publica atacando de
frente a intef'e e considerHveis da respeitavel e preponderante
clas e da lavoura.
Esta lei abia e previdente, que tão profundamente transformou
o mecflnismo economico do Brazil, era uma aspiração nacional,
e tae proporçã tomou que a sua immediata resolução longe
de er 11m mal, foi uma medida salvadora levando o ocego e a
tranquilidade, que pertmbadn pela incerteza, trazia a população
oba pressão da mais de~agradavel exi teneia.
E ta lei que de prompto re tituio á liberdade um milhão de
homen , pois que em tanto e póde computar o numero dos
liberto , teve execução sem a menor resistencia, e nem encontrou
ob taculo, sendo por toda parle leal e escrupulosamente executada. Os antigo proprietario de e cravo, e aquelle que
haviam direito ao promettidos serviço dos ingenuos e dos libertos condidonalmenL , foram doceis, corno el'a de e perar, em
obdecer ao decreto da vontade nacional, nada perturbou a expan'ào do contentam nto que o gf'unde succe o dispeltou, os despeitado sati fizeram- e em tornarem- e republicanos.
De sua parte os individuo sahidos do captiveiro, ou desprendidos das obrigações em que se achavam, não se entregaram
a exces o , que manchas em esta beIla pao'ina da nossa historia.
Não houve crimes a lamentar e nem expIo õe , que altera sem a
tranquilidade publica e nem me mo particular.
Não é possivel ava Uar' quantos permaneceram nos estabelecihlenlo em que erviam, os que foram procurar collocação em
outro, o que é quasi c rto é que o numero de trabalhadores tem
auO'mentndo, não endo grande a parte do antigos escravos que
hoje constitue a classe dos ociosos e estereis.
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E' surnmam nte hol1l'oSO para o povo bl'azileiro este I'esullado,
e é de esperar que o tempo em CLll'tO periodo dissipará as per.
turbações, que em impossi vel evitar; e a lavouro, que providen·
cialmente foi favorecida nesse Dnno com Lão pr'odigioso safra,
cheia de energia, satisfeita de seu nobre proceder, livl'e do
desassocego em que vivia, aufira do trabalho livre as vantagens
que elle prod uz em toda a parte e com maior fundamento deve
produzir entre nós.
Ao governo compete peestar auxilios áquelles, que indepen.
dente de suo, ontade se viram de um momento para outro, si
não privo dos, ao menos embaraçados nos recursos para a manu·
tenção dn propriedade agricola.
Estes recmsos podem ser directos ou indirectos; nesta ultima
classe está o desenvolvimento da viação fel'rea, a reducção das
tarifas nas estradas de ferro do governo ou por elle subvenciona·
das, o auxilio á industria assucareira dando im pulso a fundação de
engenhos centraes . n [unda ao de cscoln ngl'onorn iens; favol'ecer
por todos os meios a immigra fio, creando nucleos coloniae e outms providencias que não e cRpam Ú p neLl'ação e pa.tl'iotismo
dos nossos homens de Estado. O recurso directo e tá no emprestimo.
O parlamento de accordo com o O'overno não se úescuidou
desse dever, e Lanto quanto foi po sivel, e tá na loi do orçamenLo
de 1889, sem lllvida, lima da. mais liberae. qlle se tem votod ,
QuanLo DO ouxilio directo, eis o qlle diz o SI'. con elheil'O João
Alfredo, e que transcrevo do seu relntorio :
« No intuito de facilitar pramptos r CUI'SO nos agricl1lt.ores
que lutam com difticuldéld: poro nc udir Ú suas c lheitos de
plantaçõe , em consequencin do tran fOI maçl10 qlle so realizou no
regimen do trabalho, aceitei, como já tive OCCO itío de trazer DO
vos o conhecimento, os propo~tas que me foram apresentadas
por estabelecimentos de credito da maior conônnçfl. »
Dous accordos pura e se fim as ignoram-se com o Banco do
Bl'Dzil, e um com o da Bal1ia, todos pelo prazo de cinco annos.
Nacplelles crearnm-se caixas le em] 1'0 timos agricolas para
as provindas de S. Paulo, R io de Janeiro, Minas Geraes, K"pirito
Santo, Pel'Oambuco, Rio Grancle do Norte, Pnr'ahyba e Alagôas,
destinando-se 4.000:000" á primeit'il, 8.0JO:0 O,' á segundo, terceira e quarta, e 3.000:000" ás quatro ultimas, devendo o governO
forn(3cer metade do cavital e o Banco a out\'ü metade.
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No terceiro contracto e tnbeleceu-se umo secção ogricola na
I3nhia e em Sern"ipe, com o copital de a.O ü:OOO', para a qual conlribuil'am em portes iguaes o thesouro e o bonco.
De conformidade com estes accordo , o emprestimos se realizam por hypotheco a prazo de dous al1110 , por penhor ou caução
a um anno, e por letra de duns firmas, pelo menos ü sei mezes,
adoptando-se a conta corrente pora as operaçõe de hypotheca e
penhor por er mais commodo ao mutuario.
A hypotheca é restricta ao ca~o em que o lavrador a prefira,
por não quereI' orrerece!' a garanti pessoal de segunda firma, ou
penhor agrícola.
O ju!'o ê de 6 % annual, salvo a demo!'a de pagamento.
E tá fixo em 2. o:oao· o maximo do empl'estimo em S. Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Geraes, Espil'ito Santo, e em 10. 00:0 :"
nas p!'ovincias do norte.
A parte do capital com que o governo tem de entrar por
pre taçõe , á medida que se tome preci a, não '\ence juros
a eu favor, enão quando ficar inactiya pOI' mai de um trime tl'C nas caixa anTicola ; mas o theS01.11'0 não ~offre prejuizo
na quantio adiontndo, que 1I1e serão re tituida integralmente, findo. os prazo' determinados para a liquidação das
operações.
.
Tend o Banco do B!'azil completado a somma de 25.000:000,>,
que, pelo nrt. 20 da Lei n. 2400 de 17 de etembro de 1 73, el'a
obl'igado [l empr gar em empl'e Limos á lavoura, ficou di pensado
da mulw' ele % a qlle e tava sujeito pela ultimo parte do
3rt. 30 do nccord ccleb1'1d com o governo pam a execução da
me ma lei, con lín Ull ndo, porém D a mo!'tizaçi:ío de 2 % sob!'e o
capilaljwimitiv da emissão (45.60 ':0"0.'>000).
O dou banc ob!'igaram-se o renovar o contractos de sua
ocLual repa!'tiçüo de hypolhecas, caso o mutu[l['io , cuja condiçõe ele solvabilidade dependam de prazo e cujo bens offereçam
as pl'eci o gOl'onlÍo e con ervern relaç.ões, n50 devendo exceder
do a11110 cle 1900 o prazo pom extinguil'- e a emissão e o da b
poLhcco lue s innovorell1.
Come ~ \'e com peqlleno oCl'ificio paro o Estodo, procUI'flndo o go\'erno occorre!' á nece sidades mais urgente da
lavoUl'O, e, 011 p rque toes neces idades não el'om tanto~ como
diziam, ou porque acharom os agricultores outro meios de
~P.tisrazel~as, tel1'l o thesouro, da data elos aecordos até a das
T_
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ulteriores informaçõe
sendo:

adiantado a importancia de 4.300:000$,

Para a zona do Rio de Janeiro S. Paulo (accordo
de 3 de ago to) .
Para a da Bahia (accordo de '12 de setembro).
Para a de Pernambuco (accordo de 9 de outubro)

3.000:000 000
700: 000: 000
600:000 000

Sem enLrar na apreciação dos motivos por que esta medida
teve tão insignifi ante resultado, com tudo não se póde acreditar,
que a lavoura neces itada de Le recurso os di pensa e por não
serem precisos, ou porql1e o pude e encontrar em outra parte,
quando esta eram s SUClS ince santes reclamações; OULI'OS, sem
. duvida, foram os motivos, e n prova está, que, subindo ao poder
o gabinete 7 de junho, pre idido pelo Vi conde de Ouro Preto, que
assumiu a direcção da pa ta da fazendo; e te bem comprehendendo a situação da lavoura e conhecendo a difficuldade com que
ella lutava, com vi las larga e perfeita orienta ão de sa ma"na
que tão, entrou em accordo com diversos estabelecimentos de
credito e espalhou o beneficio p I' onde elle c fazia necessario, como se verifica pelos seguintes accordo , que, sem duvida,
terão o desejado resultado, p is que é levar o remedido onde o mal
existe.
ACCORDO COM

o

BANCO DE CREDITO REAL DO BRAZIL

Aos 28 de junho de 1889, na DirecLoria Geral do Contencio'o,
presente o Sr. Conselheiro Barão de Paranapiacaba, procurador
fiscal do Thes uro Nociunal, compareceu o Con elhe~ro José
João Martins de Pinho, vice-pre idente do Banco de Credlt~ Real
do BrazH, no qual representa para todos o actos, no impedimento
do respecLivo presidente, e di se qu , havendo o dito Banco entrado em accordo com o governo imperial, para, mediante o empresUmo de 5.000:0 O,', a elle feito I elo mesmo governo, prestar
auxilias á lavoura vinha, mo virtude da portaria desta data, de
S. Ex. o r. Conselheiro ministro da fazp.nda, assi!rt~ar o presente tern o, em que o referido Banco se obriga as segulOtes clausulas:
1. a O Banco de Credito Real do BraziI recel erá do Thesouro
Nacion81 a ql1antia de 5.000:0UU:t • par;) emprestar' a lavol."'a, n~e
diante hypotheca de propriedades rUI'ae e penhor agrlcol~"de
accordo c m as lei vigente, ou por C· lição de a polices da dl~.1 a
publica, bilhetes do Thesouro Nacional e leLras hypothecallc.s,
e ainda, logo que sejam reformados os seus estatutos, por letras
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com duas firmas, pelo m\3nos, de lavradores abonados, ou de
mutuaria lavrador e outra pe soa abonada, e por acções ou titulas
de companhias garantidas pelo Estado.
2. a A l1yp theca de pr priedade ruraes será pelo prazo de
cinco, 10 ou i 5 anno ; o penhol' agrícola, constituido em colheitas
pendentes ('rucLo agrícolas, ou animae pelo tempo de um 8 tres
e le um a cinco annos quando o eu objecto for macbinas, instrumento de lavoura, titulo~ e ac õe , as letras por um anno, reformav i a apl'azimento da parte . A reforma da letra, porém,
sel'á obrigntol'ia até mais um anno, si o acceítanLe, ou endo ante
amortizar pelo meno , 25 % do valor 1'e pectivo.
3. a O jur'o de qUfllquer destas operações não excederá de 6 0 / 0
ao anno, pago por emestres vencidos, sem nenhum outro onus
mai para o mutuario, amortizações de capital a que se houver
obrigado, de accordo com os contracto celebrado .
4. a No cü O de mora, comprovada por intimação judicial e
não olução da divida, ao juro de que tl'ata a clausula anterior
accre cel'ão mai 3 % a contar da data da intimação.
5 a Os 5.000:000,' queo governo imperial se obriga a adiantar
erll.o entregue por pre taçõe de :')OO:ooU', a primeira das
quaes 30 dia depois de as ignado o pre ente contracto, e os ubsequenLes logo que o Banco prove ter dado á anterior o de tino
convencionado.
6. a Das quantias fornecida pelo Thesomo Nacional que não
houverem, de accordo com a clou ula ;-a, ido applicadas dentro
do prazo de 90 dias, pagará o Banco, de ta data em dianLe o juro
annual de 3 % até a ~ua etrectiva applicoção.
7. a Depoi de empl'egados o. 5.UO :UOO.. fornecidos pelo Theouro I acional, o Banco de Credito Real do Brazil obriaa-se
empreD'nr á la"oura igual omma de 5.oo0:000~ em moeda corrente nas me. mas condições estipulada ne te contracto.
8. a O minimo e o maximo do empre~limo serão: mediante
hyppotheca, ou cau ão de tiLulos da divida publica e acções de
companhia etc., etc., de 2:000' a 120:000', e de 50ry; a 50:00 "
para o penhor ou letra.
9. a O penhor poderá ser celebrado por escripto particular
contendo, alem da a ~ ignatura do mutuario, ou de dua testemunha ,reconhecida todns por official pul Jico, dentro do prazo de
48 horas. O instrumento do contracto será devidamente registrado.
10. Na hyppoLheca ,as amortizaçõe , que serão emestrae
"pAgav i pOI' eme tres vencido, poderão, a apra imento das
parLe, ercompo ta do juro de6 % e da re pecLiva quota de
am~rLização, cal ulada 01 re todo o pl'azo da divida, ou ómente
do JU~o durante o pl'imeiro terço do prazo e do juro e quota de
amortIzação no dou ultimo terço . Ne ta ultima hypothe e, a
qUota da amortizaçiio será calcula la sobre os ditos dou terços
do prazo de modo a operar-se a extincção dR divida no fim do
prazo convencionado.
11. Fica sal vo ao devedor o direito de resgatar a divida antes
do prazo do vencimento.
12. As operações prov nientes de te contracto serão fiscalisadas por um funccionario nomeado pelo governo imperial, e
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formarão objecto de carteil'a e escripturação especiae ,de modo
a não se confundirem com as demais tran acções elo Banco. Todavia será permittido a novuçüo dos contractos existenLes
para modificaI-os seg'undo as condições ora estipuladas, não po~
dendo, porém, RS quantias destinadas a esse fim exceder de 25 %
da somma total deste cüntracLo.
13. Correrão POI' con ta do Banco us des peza " lucros e perdas
das operFIcães, devendo elle restituir integralmente as 80111mas
adümtadas pelo Thesouro Nacional.
14. O presente contracto será liquidado entre o O'overno e o
Banco dentro de 17 annos, si o mesmo banco tiver aceitado hyppothecas no valor, pelo menos, de 20 % elo capital que vae empregar, pelo prazo de 15 annos; e dentro de sete, si taes contractos não excederem de cinco annos.
15. A liquidação das sommas correspondem aos contractos
que, não eompletand0 a porcentaO'cm estabelecida na clau ula
anterior, tivel'em prazo de 10 ou -15 annos, sel'ú adiada até dous
. annos depois de vencida ,1 divida.
1G. Uma vez applicoda a som ma total de 10.000:00);0-;, t1 que
e referem as clausula 1n e 7n , potlerú banco antecipar a liquidação de eu compram issos com o '" \" rno, r titu indo as quantias recebidas. Neste ca o, ces 'ará ü fiscnli, ação do goyerno, e u
banco apurará como julgai' conveniente.
17. A zona de operações do banco compl'ehendel'á o MIlDidpio Neutro e fi provinciAs do Hio ele Joneit·o, S. Paulo, Mina
Geraes, Espil'ito anlo, Paraná, Santa Cathar'ina e Rio Grande do
Sul,
18. O banco obriga- e a estol elec r cuixns filil1e ou
agencias nas provincias do norte, si a sim fór necessat'io, afim
de nellos reolisal' as operfl ões aqui mencionada, para o qlle
ser-lhe-hEio feitos, nas mesmas condiçãe , laVas suppl'imPDLos,
19. O banco olJri~a-se a emittir, denLt'o do prazo de sei
mezes, a segunda serie de suas ac.ães I ara complemento ele
5.000: OO~ de capital.
20. Dur'ünle o praz de le contl'octo, as quanLias de que ne.lle
se trata estarüo cm constunte movimento, pnra o que ílS quanLWS
pOl'ventura restituidas pelo banco ser-lbe-l1t1o novamente ent,re,gues, na forma da Clollsuln 5n , quando reclamol-ns para a oppllcações estiplllodas.
21. A fnlta ele cLlmpriment,o de to. lausula' importará a rescisão do presente contl'uctO.
22 O banco obriga-se a enlrar pora o Tl1c omo Nacional 6:11
pl'pstações semestrnes, com a quantia de 6:000.', importunCla
dos h0110ral'ios, que deverá percelJl(t' anl1ualmente o fiscal do governo.
E pelo Sr. conselbeil'o procurador fiscal foi dilo que, em
nome e por pal'te da fazenda nncional acceitavo esl conLl'aeto,
tal como se ücha ~tipulad<?, e, parn constar, mandôu la raresfc
termo, que sendo ltdo, asslgna com o representante do Bfln~o ce
Credito Henl do Brozil. E eu, João Alves da Vi:itação, 3°. escrlpturario do Thesouro, o escrevi.- Bm'ao ele jJal'anaptCtcaba.José J. M ({J'tins ele Pinho.
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Aos 28 de junho de 18!:i9, presentes ainda na directoria geral
do contencio o o 81's. conselheiro procurador fiscal do the ouro
noci011al Ba!·ão de Paral1apiücato, o conselheiro José João 1\18rtins
de Pinho, repl'e entante elo Banco ele Credito Real do Brazil, e o
commendador .José Duarte Rodrigues representante do Banco
do Credido Real de .. Paulo, disseram que, havendo sido admittido nus contractos, que nl-' ta data foram por elles assignodm:,
uma de sua c1allsulas, vinham por isso assignar o presente
termo de additamento, no qual se insere e declara a referida
clausula, a que os supraditos bL1nc~)s se obrigam, como parte
integrante dos o II udido contractos, e é a sim concebida:
(I A re ponsabilidade a~ umicla por qualquer <.las tran~acções
ouLorisada. 11 ~te contl'acto não inllibe que os obl igados sejam
admiLtidos n no\ a operações ele de que offereçom novas gaJ"a11Ua

,»)

E pelo I', conselheiro pt'oclll'aJor fi 'col foi dil,o quc, em nomc
c púl' parte elo I- azelldn Jacional, acceita \'8 e-te termo de additamenta, qll', 1 aro consLM" mondou lavrar e, sendo lido, assigno
com os rep!'
ntante do loocos corJtractantes. E SU, João
Alves ela Visitação, 3° !~ cripturmio do l11::·souro o escI'evi Barão ele Paranâpiacaba, - Josê J. JlIlartif/ elc Pinho. - José
Duarte Roelrigaes.

Prr acordo celebrado a ia de etembe dc t8 9 entre o govemo
e o Banco do Credito R aI do Brnzii, obrigou-se este a auxiliar
aos engenhos centraes para o fabrico de assllcar, oguBt'deote e
aleool, e I reparo de café e outras emprezas com as seguintes
eondicções :
A emprestar, ob hypotheca de cngenlJo pQl'a o fabrico de
íI suca!', i)guaedenLe, olcool e prepat'o do cofó, aos propietario:3
dos mesmo sob caução ele leteas, saque e endosso de pessons
icloneas, fundos publico~, acções de c mpaÍ1hias que gozem de
subvenção ou garantia de juro do go erno geral ou provincial;
bilhetes do the ouro, sob penhoe agricola de a sucoe, aguardente
e aleooi, cal'é, algodão e farinha de trigo de producção nacional.
Os prazos serí10 para a", hypothecas 15 8nnos, para caução
de letra um anno, para dc titulos <:inc0 <:Ionos, para penhor dl3
productos seis mezes e o adiantamento um anno.
Olimite maximo destes emprestimos será pur hypotheca
60:000", leatando-se de engenhos celJteaes de café e algodão;
120:000' ~ratando-se de propriedades ruraes; e 360:000.. tratando-se de fabric3s centraes ele assucal' montaàas om apparelhos
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aperfeiçoados; 120:000;s para caução de titulos; 50:000 para
letras e 60 0/ 0 do preço do mercado, para o penhor de produtos.
Ojuro será de 6 o lo paga 'el PO!' eme tre. vencidos,
O thesoul'o elevará a 10.000:00 '" a importancia de 5.000:000$
que foi de tinada no accordo de 2 de junho, que fica em vigor na
parte que não foi allerílda.
O banco por ua vez, . e obriga a levar a 10.010:000:' a omma
destinAda pela sua parte a fornecer a lavoura, formando ::\ssjm
um capital de 20.000:000.
A.inda a 8 de novembro de 1 9 o Banco do Credito Real do
Brazil fez um accordo upplemenLar com governo para dar desenvolvimento ás operações de auxilio' ã lavoura e industrias
connexas, com ampliação de zona, c m as seguinte clau ulas:
1.<1 Emprestnr a lavoura e industria connexas: sob l1ypotheca de jmmoveis rurae e urbanos; s b penho!' de valores metalicos e pedras precio a . apoUce da divida publica geral, provincial e municipal, bilhetes do thesouro, letra hypothecarias,
acções e titulos de companhias com capital garantido e c taçAo
reaI; penhor agricola e safras pendentes, producto agricola
colhidos e armazenado, primitivo, beneficiados, manufacturados
e acondicionados para venda, animaes, machinas, instrumentos
aratorios, letras com duas firmas, pelo menos, de lavradore ou
industriHes abonados.
Eífectuar emprestimo as provincias, municipalidades, e emprezas de viação, de fabrica centraes e outrns, me mo em hypotheca de bens, com tanto que preceda lei e pecial, decreto, ou
acto official ou conteacto que autol'i e a consignação de imposto
ou rendimento certo e determinado para o reembolço integral
dos mesmo empresLimo ,e que os capitae assim mutuüdo se
destinem a trabalho e obra tendentes a beneficiar directa ou
indirectamente o solo, desenvolver e aperfeiçoar as vias de communicação e peomover melhoramentos agl'icola ,
Emprestar a emprezas ou emprezarios que se propuzerem a
fundar colonias e bUl'gos agricolas, povoar territorios, adquirir
propriedades incultas e exploraI-as.
Fazer emprestimos ás em prezas de engenhoscentraes de assucaI', aguardente e alcool com garantia de penho1' dos productos
que p1'ovierem daJabricação durante a safra calculada em 100
dias, provada a capacidade da fabl'ica, e exhibio,do contractos de
fornecimento da mateda prill),a, que assegure a fabricação da
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quantidade que for estimada: este penhor poderá ser por tempo
de um a tres annos, e de um a dous ou só de um.
Tratando-se de productos em assucar, o maximo do emprestimo será de 00:000';;, si n fabrica tiver a capacidade para trabalhal' em 24 horas 150 toneladas de canna durante uma safra de
100 dias; de 120:000:' si for nas me mas condições por 200 toneladas; de 180: 000·' si a ca pacid ade for de 300 toneladas: de
240:000,i se for de 400 tonelladas; e de 300: 000 si for de 500
toneladas; si o producto for aguardente ou alcool, o quantum do
empresLimo será determinado por um accordo.
Dous terços da somma mutuada serão destinados a empreslimos aos plantadores e fornecedores das cannas, como adiantamento oos gastos de producção, servíndo de garantia ao banco
os contractos, que elIes fizerem com a empreza do engenho central, nos termos do art. 5 do regulamento approvado pelo decreto
de 9 de outubro de 1889 com referencia ao art. 2 § 3° da lei de 6
de novembro de 1875.
Introduzir immigrantes por conta propría, ou de lavradores,
mediante commissão.
Adquirir terras e estabelecimentos ruraes; fundar colonias
e bllrgos agrícolas nas terras e propriedades que possuir, vendendo-as ou arrendando-as, como melhor convier.
Empre-tar sob garantia de productos agrícolas depositados
em armazens que of'fereçam segurança.
egociar letras agricolas ou titulas representativos de generos
da lavoura, em porção, qualidade e valor determinado pagaveis
a ordem em especie ou a dinheiro, em tempo e lagar certo,
garantidos com instrumento de penhor dos ditos generos (ordine
in derrate).

Descontar saques cobrindo remessas, e adiantando dinheiro
sobre conhecimentos ou guias de generos expedidos.
Como caixa ele economia ag1'icola, receber depositas, ainda
minimos, 11 prazo fixo ou em conta corrente com ou sem juro..
2. 11 O limite minimo dos emprestimos mediante hypotheca
será de 200 e mediante letra ou penhor 100 '000.
3. II O limite maximo marcado nos accordos de 28 de junho
'e 19 de setembro de 1889 não se refere ás operações constantes
dos ns. 2, 3,5, 6, 7" e 8 da clausula La
4. II A zona das operaÇões do Banco de Credito Real do Brazil
ficará ampliada ás provincias de Matto-Grosso, Amazonas, MaH. F.
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ranbão, Piauhy, Rio Grande do orte, Parahyba, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe; e tambem o Ceará, desde que cessem as
circumstancias anormaes da actualidade, em consequencia do
flagello da secca e despovoamento do ter rito rio .
5. 11 O Banco estabelecerá agencias nas provincias do 11Ol'te,
ou terá aUi correspondentes idoneos, como julgar conveniente
para facilitar as operações de auxilios á lavoura e industrias
connexas.
6. a O thesouro nacional fica obrigado a elevar a 20.000:000"
a importancia que tem de fornecer ao Banco de Credito Heal do
Brazil, o qual por sua vez, obriga-se a elevar a 20.000:000. a
somma a supprir de sua cal'teira, preenchendo-se assim o capital
de 40.000:000'" para ser emprestado a lavoura e industria connexas na zona designada no mesmo Banco nestes accordos.
7. a A elevação de que trata a clausula antecedente depende da
creação e effecti vidade das agencias ou correspondentes, que o
Banco se compromeLte a e tabelecer em cada uma das provincias
mencionadas na clausula 4. a
. Estas agencias ou correspondentes deverão funcionar dentro
do prazo de t.res mezes nas provincias do Mal'anhão etc., e de
seis nas provincias do Amazonas e 1atto-Grosso, de contando-se
dos 10.000:000', que por este additamento o governo obriga-se a
adiantar, a quota correspondente ás pl'ovincias que não tiverem
sido contempladas, dividida por todas dez a som ma total. Fica
entendido que este ultimo disposto não obriga o Banco a empregar
1.000:000. em cada llma das pl'ovincias mencionadas, con tituindo apenas este preceito a sancção posta ao compromisso da
creação das agencias ou correspondentes.
ACCORDO COM

o

BANCO DE CREDITO REAL DE S. PAULO

Por accordo celebrado aos 28 de j unho de 1889 na dil'ectol'ia
geral do contencioso pelo Procurador Fiscol do thesouro e o
commendador José Duarte Rodrigues na qualidade de Gel'enLe e
representante do Banco de CreditolReal de S. Paulo, se estipulou
em condições idenLicas ao accordo feito com o Banco de Credito
Real do Brazil, o empresLimo de 2.500:000 feitos pelo governo
imperial para auxilios á lavoura.
Esta importancia será entregue pela thesouraria de S. Paulo
ou Alfandega de Santos por prestações de 250:000 a primeira

DO BRAZIL

627

das quaes 30 dias depois de assignado o contracto) e as subsequentes logo que o Banco prove ter dado a anterior o convencionado destino.
Depois de empregados os 2. OO:OOO~ fornecidos pelo thesouro
nacional, o B::mco obriga-se a emprestar á lavoura igllal somma
de 2.500:000. em moeda corrente nas mesmas condições estipuladas neste contracto.
O minimo e o maximo dos emprestimos serão; mediante
hypotheca, caução de titulos da di\'ida publica, acções de companhias etc., de 2:000:' a 'l20:000~000; e de 500· a 50:080 para
penhor ou letrn.
O juro de qualquer de tas operações não excederá de 6 % ao
anno, pago por semestres vencidos, sem nenhum outro onus para
o mutuario além das am9rtizaçães.
A zona de operações do Banco comprehenderá as provincias de
S. Paulo, Paraná e Goyaz, podendo estabelecer caixas filiaes ou
agencias na provincias de Pernambuco e Goyaz.
O Banco obriga-se a entrar para o thesouro em prestações
semestrae com a quantia de 4:800 , importanda dos honor8rios
que deverá perceber annualmente o fLcal do governo.
ACCORDO

CO~1

o

BANCO DE CREDITO REAL DE S. PA LO

Aos 23 de etembl'O de 18 9 na directoria geral do contencio o,
entre o proclll'ador fiscal do thesouro e o commendador José
Duarte Rodrigues, na qualidade de gerente e procurador do
Banco de Credito Real de S. Paulo, se fez o accordo pelo qual se
obriga o banco a prestar auxilio a engenhos centraes e outras
emprezns, mediante as condi ões estabelecidas no contracto de
19 de etembro de '1 89 feitas com o Banco de Credito Real do
Brazil com a eguintes modificações.
Os prazos seruo no maximo para hypothecas, até 15 annos;
para caução de letras, um anno; para caução de titulos até cinco
annos; para penhor de productos até seis meses e adiantamento
até um anno. O limite maximo será de 60:000. para hypotheca,
tratando-se de engenhos centraes de café e algodão; 120:000
tratando-se de propriedades ruraes; 360:000$ tratando-se de fabricas centraes de assucar, montadas com aparelhos aperfeiçoados; 120:000 para caução de titulos ; 50:000 para letras; 60 %
do preço do mercado, para penhor de productos.
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Para o penhor de productos de engenhos centraes de assucar,
se calculará á vista de documentos authenticos, a capacidade da
fabrica exibidos os contractos de fornecimentos da mol.eria prima;
dando-se ~}Q:OOO quando fi fabrica tenha a c~pacidade para trabalhar em 24 horas consumindo 150 toneladas de canna; 120:000$
dada a capacidade para 200 toneladas, 180:000"" si a capacidade
for de 300.
O juro será de 6 % pagavel por semestres vencidos, sem
outro onus para o mutuario além da amortização.
O thesouro elevará a 5.000:000· a importancia de 2.508:000
que foi destinada ao Banco, e este por sua vez e obriga a elevar
a 5.000:000$ a parte que lhes é destinada pela na pnrtea fornecer
a lavoura, formando assim um capital de 10.000:000 000.
ACCORDO COM

o

BA CO PREDIAL

Aos 28 de junho de 18 9 na directoria geral do contencioso
entre o procurador fiscal do thesouro e o commenclodor Franci co
de Paula Mayrink na qualidade de presidente e repre entante do
Banco Predial, se fez o accordo de prestlJr este banco auxilias á
lavoura mediante o emp~estimo de 1. OOO:OOO~' feito pelo governo
com as seguintes condições.
O banco emprestará á lavoura, mediante hypotheca de propriedades ruraes e penhor' agrlcola, ou por caução de apolices,
bilhetes do thesouro, letras hypothecarins, letl'1.ls com duas
firmas, ou as acções de companhias; com os prazos de cinco 0.15
annos para hypothecas; de um a tres para penhor agricoltl, colheitas pendentes, animaes; de um a cinco para. titulos acções,
macbinas, instrumentos; um anno para letras.
O juro destas operações não excederá de 6 % pago por
simestres vencidos, sem outto onus além da amortização.
Os 1.0JO:000~ que o governo se obriga a adiantar serão
entregues por prestações de 100:000", a primeira das quaes
30 dias depois de assignado o contracto.
Si estas quantias não forem applicadas no prazo de 90 dias,
o banco pagará dessa data em diante 3 % de juroannual, atésua
efi'ectiva applícação.
Empregada a quantia fornecida pelo governo; o Banco obriga.-se a emprestar á lavoura igual somma de 1 000:000.' em
moeda corrente nas mesmas condições.
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o minimo e maximo dos emprestimos serão mediante hypotheca, caução de titulos publicos e acções de companhias de
2:000;' a 120:000 ; e de 500 a 50:000$ pelo penhor ou letra.
A zona de operações do banco comprehenderá o Municipio
Neutro, Provincia do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas.
O banco obriga-se a entrar para o thesouro em prestações
com a quantia de 4:000 importancia dos honorarios, que deve
receber o fiscal do governo.
A 24 de setembro de 18 9 o mesmo Banco ampliou os auxilios
aos engenhos centraes e outras empt'ezas por accOl'do entre o procurador fiscal do Lhesouro e o con elheiro Francisco de Paula
Mayrink, llas condições dos contractos fettos com o Banco de Credito Real do Brazil com as seguintes modificações:
O limite maximo do emprestimo será, por hypotheca 60:000
tratando-se de engenhos centraes de café e algodão; 120:000'
traLando-se de propriedades ruraes; 360:000'" tratando-se de engenhos centraes de assucar; caução de titulos 12 :000"; letras
50:000 : para penhor de productos 6 % do preço do mercado.
Os emprcstimos para os engenhos centraes regulam-se pela
sua capacidade productiva comprovada com documentos authenticos e contractos dos fornecedores da materia prima, assim terá
0:000 a fabrica com a capacidade de moer 150 toneladas de
canna em 24 horas; 120:000" dada a capacidade para 200 toneladas e 180:000 si for de 300.
O juro será de 6 % pagavel por semestres vencidos, em outro
anus para o mutuario, além da amortisação.
O thesouro nacional elevará a 2.000:000 a importancia de
1.00 :000 que foi destinada ao banco, que por sua vez se obriga
a elevar a 2.000:000 a somma destinada pela sua parte a fornecer
a lavoura, formando assim um capital de 4.000:000 .
As disposições regulamentares destes contractos se acham
especificadas nos contractos feitos com o Banco de Credito Real
do Brazll, que são as mesmas.
ACCORDO COM

o

BANCO DA BAHIA

No '1 de julho de 18 9 na directoria geral do contencioso, entre
o procurador fiscal do thesouro e o Dr. José Marcelino de Souza,
na qualidade de procurador do Banco da Bahia entraram no
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accordo de prestar este banco auxilias a lavoura nas seguintes
condições:
O banco receberá do thesouro nacional a quantia de 3.000:000$
para empregar 6.000:000 em empre timos aos lavradores, mediante hypotheca de propriedades ruraes, penhor agricola, caução
de titulas da divida publica, acções de companhias garDnLidas pelo
Estado, e ainda por letras com duas firmas, pelo menos, de lavradores abonados, ou de mutuaria lavrador e outra pessoa abonada.
Os 3.000:000 fornecidos pelo thesouro sel'ão entregues por
presLações de 50 :000, das quae a primeira effectuar-se-ha
logo que o banco achar-se habilitado a iniciar as opet'ações,
e as subsequentes á proporção que o banco prove ter dado á
anterior o destino convencionado. O pagamento das prestações
será feito, sempre que for passiveI na thesourarin da provincia.
A hypotbeca será por prazo de cinco, 10 ou de 15 oonos; e penhor em colheitas pendente, fructo an-ricolas ou animaes, por
tempo de um a tres annos; de um a cinco quando for machinas,
instrumentos de lavoura, titulas e Dcç6es ; ou letras por um anno,
reformaveis.
O mini mo e maximo dos emprestimos serão: mediante hypotheca, caução de titulo da divida publica e outro de 2:000 a
100:000.~; para o penhor ou letra de 50
a 50:000 . O contractos de hypoLheca sobre fabricas centraes de assucar poderão
elevar-se ao maximo de 120:000 000.
O juro não excederá de 6 % pago por semetres vencidos,
sem nenhum outro onus para o mutuaria, além da amortisação
a que se houver obrigado.
Das quantias fornecidas pelo thesouro e oão empregadas
dentro de 180 dias, pagará o banco o juro de 3 % ao anno por
semestres adiantDdos.
Uma vez applicada a somma de 6.000:000$, poderá obanco
ontecipar a liquidação de seus compromissos com o governo,
restituindo a somma recebida, e juros devidos.
A zona de operações do banco comprehenderá as provincias
da Bahia e Sergipe, onde será creada uma agencia, afim de nella
realisar as operações destinando-lhe até 25 % da quantia com
que vai operar, o que não sendo realisado dentro de tres mezes
dará lagar a rescisão do contracto.
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O banco obriga-se a entrar para a thesouraria de fazenda da
Bahia, em prestações semestraes, com a quantia de 4:000$
importancio dos honorarios do fiscal do governo.
Durante o prazo do contracto, as quantias de que nelle se trata
estarão em constante movimento.
Os contractos celebrados pelo banco, em virtude do accordo
de '12 de setembro de 188 , serão modificados de conformidade
com as pre entes clausulas, levando-se em conta quas antias applicadas á somma que neste se trata.
Ha outras disposições neste contracto, que já se acham expecitlcadas nos anteriores, e que são identicas.
ACCORDO COM A SOCIEDADE DO COMMERCIO DA BAHlA

Aos 8 de julho de 1889 na directoria geral do contencioso
entre o procurador fiscal do thesouro nacional e o Dr. José da
Silva Co ta na qualidflde de procurador da sociedade do Commereio, Banco na Bahia, se fuz o accordo do emprestimo de
1.500:00
por parte do governo, para a Sociedade do Commercio pre tal' auxilios á lavoura nas seguintes condições:
A Sociedade do Commercio, Banco da Bahia, receberá do thethesouro nacional a quantia de 1.500:000 para empregar
3.000:000 em emprestimos ao lavradores, mediante hypolheca de propriedades rurae , penho!' agricola, caução de titulos
da divida publica, acções de companhias garantidas pelo Estado,
e letras com duas firmas de lavradores abonados, ou de mutuario
lavrador e outra pe soa abonada.
Os 1.500:000, serão c:1tregues por prestações de 250:000 ,
das quaes a primeira effecluar-se-ha logo, que o banco achar-se
habilitado a iniciar as operações, e as subsequentes á proporção
que o banco prove ter dado á anterior o mencionado destino.
A hypotheca será por cinco, 10 ou '15 annos; o penbor, em colheitas pendentes, fructos agricolas ou animaes, de um a tres
anuas; madeiras, instrumentos de lavoura, titulos acções, de um
a cinco annos; as letras de um anno, reformaveis.
O minimo e maximo dos emprestimo_ serão; para hypotheca,
e caução de titulos de 2:000 a 100:000 ; para o penhor ou letra,
-de 500 a 50: 000 ; os contractos de hypotheca sobre fabricas centt'aes de assucar poderão elevar-se a 120:000$000.
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O juro não excederá de 6 % pago por semestres vencidos ,
sem outro onus para o mutuario além da amortisação. o caso de
mora, comprovada por intimação judicial, e não solução da divida, a esse juro accrescerão 3 % .
Nas hypothecas, as amortisaçães, que serão semestraes e
pagaveis por semestres vencidos, poderão ser compostas do juro
de 6 % e da respectiva quota de amortisação, calculada sobre todo
o prazo da divida, ou sómente do juro durante o primeiro terço
do prazo, e do juro e quota da amortisação nos dous ultimas
terços. Nesta ultima hypothese, a quota da amortisação será calculada sobre os ditos dous terços do prazo, de modo a operar-se
a extinção do divida no fim do prazo convencionado.
Fica salvo ao devedor o direito de resgastar a di vida antes do
prazo do vencimento.
A zona de operações do banco comprehenderá as provindas
da Bahia e Sergipe, onde o banoo se obriga a crear uma agencia
para nella se realisar as operações mencionadas, destinando a
este 25 % da quantia que vai apurar (750:000'000).
A sociedade obriga-se a entrar para a the ouraria de fazenda
da Bahia com a quantia de 3:000', importancio dos honorarios
do fiscal do gove.rno.
ACCORDO COM

o BANCO

TERRITORIAL E MERCANTIL DE MINAS

Aos 10 de julho de 1880 na directoria geral do contendo o
entre o procurador fiscal do Thesouuro Nscional e o barão de
Monte Mario, na qualidade de vice-pre idente e pr curadol' do
Banco Territorial e Mercantil de Minas, ob as mesmas bases e
e condições do contracto anteriormeu te descript s, hegaram
ao accordo de mediante o empre timo de 1.500:000 , prestar o
banco auxilios a lavoura, empre tando 3.000:000 aos lavradores
mediante contas correntes, penhor agricola, caução de titulas da
divida publica, acções de companhias ou letras.
Os 1.500:000, serão entregues pelo thesouro em prestações
de 200:00 '\ das quaes a primeira effcctuar-se-ha logo que o banco
achar-se habilitado a iniciar as operações, e as subsequentes á
proporção que o banco prove ter dado á anterior o convencionado
destino.
O maximo e minimo das operações serão·: para bypotheca,
caução de titulos de 2:000 a 100:00~, e de 00. a 50:000~ por
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penhor ou letra; os contractos de hypothecas sobre fabricas centraes de assucar poderão elevar-se a 120:000,000.
O juro dessas operações não excederá de 6 % pago por semestres vencidos, sem outro OllUS para o mutuaria. O banco
obriga-se ao pagamento annual de 3:000$ honorario do fiscal do
governo. A zona de operações comprehende apenas a provincia
de Minas.
ACCORDO COM

o BANCO INDUSTRIAL E MERCANTIL DO RIO

DE JANEIRO

Aos 11 de julho de 1 89 nu directoria geral do contencioso,
entre o procurador fi cal do thesouI'o nacional e o Dr. Manoe~
de Oliveira Fausto na qualidade de presidente do Banco Industrial e Mercnntil do R ia de Janeiro, sob as mesmas bases e condicções estabelecidas nos contractos descriptos, chegaram ao accordo
de mMiante o empre timo de 2.000:000 , prestar auxilias á lavoura, empr stando 4.000:000. ao lavrador'es sobre hypotheca
de propriedades ruraes, penhor agricola, caução de titulo de
divida pnblica, acções de companhias e letras.
Os 2.000:0 ~ serão entregues pelo thesouro em prestações de
250:000 , das quaes a peimeira effectuar-se-ha logo que o banco
achar-s habilitado a iniciar as operações, e as subsequentes a
proporção que o Banco prove ter dado o convencionado destino, e
feito emprestimo de igual quantia da sua carteira.
A zona de operações do banco comprehenderá a provincias
do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas e Espirita Santo.
OBanco obriga-se a crear age.ncia nas provincias do sul, que
o governo designar para nellas reali ar as operações mencionadas neste contracto, e ao pagamento de 4: 000 annuaes honorarios
do fiscal do governo.
ACCORDO COM

o BANCO

AGRICOLA DO BRAZIL

Aos 19 de julho de 18 9 na directoria; geral do contencioso
entre o procLlrador fiscal do thesouro e o commendador Angelo
Eloy da Camara, na qualidade de presidente do Banco Agricola do
Brazil, sob as mesmas bases e condições estabelecidas, nos contractos descriptos, chegaram ao uccordQ, de, mediante o emprestimo de 10.000:000.<>, prestar auxilios á lavoura, emprestando.
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20.000:000 aos lavradores sobre hypotheca de propriedades ruraes ,
penhor agricola, caução de titulas da divida publica, acções de
companhias garantidas pelo Estado, e letras com duas firmas de
lavradores abonados, on de mutuaria lavrador e ouLra pessoa
abonada, obrigando-se o banco a completar o seu capital dentro
.de 15 mezes.
Os 10.000:000·, a que se obt"Íga o thesomo adiantar serão en·
tregues por prestações de 2.000:000 , das quaes a primeira effe·
ctuar-se-ha logo que o banco achar-se habilitado a iniciar as
operações, e as sub equentes á proporção, que o banco prove ter
dado o destino convencionado á anterior e mais Ler applicado
igual quantia de seu capital na mesma operação.
A zona de operações do banco comprehenderá as provincias
do Rio de Jan iro, S. Paulo, l\1inas e Espirita Santo, sendo obrigado a crear agencias ou sucursaes em Campos, Pará, Alagoas e
Sergipe dentro de eis mezes, afim de realisar as operações men·
cionadas.
'
O banco obr'iga·se ao pagamento annual de 6:000$ honorario
ao fiscal do Governo.
ACCORDO COM

o BANCO

DO BRAZIL

A 1 de agosto de 18 9> na directoria geral do contencioso enLreo
procurador fiscal do Lhesouro nacional e o vi conde de S. Franci co,
na qualidade de presidente do Banco do BraziL, ob as mesmas
bases e condições estabelecidas no contractos de criptas, chegaram ao accordo, de que o capital ela secção-Credito agricola,
creado em virtude elo a corda de 3 de agosto de 18 8, que é de
12.000:000 , passe a ser de 16.000:000·, fornecidos em parLes
iguaes pelo thesouro e pelo banco á proporção das neces idades,
sendo a parte do Banco fornecida pela sua carteira hypothecaria,
As operações desLa secção compreenderão as de hypotheca de
propriedades ruraes, e penhor agricola, caução de apolices da divida publica, bilhetes do thesouro, letras hypothecnrias, letras
com duas firmas pelo menos, (~e lavradores abonados, ou de mutuar'io lavrador, e outra pessoa abonada, e acções de companhias
.garantidas pelo Estado.
A zona das operações do banco compreenderá o Municipio
Neutro, e as provincias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes
e Espirita Sânto.

DO BRAZIL

635

Os effeitos d ste contracto se estendem aos contractos realisado dos antigos mutuarios, que pedirem ou estiverem no caso e
na fórma constante da clausula 12 do contracto de 3 de agosto de
1888, que fica fazendo parte entegrante deste.
ACCORDO COM

o

BANCO CO:\I1IIEI{CIAL E HYPOTI-IECARIO DE CAMPOS

Ao 20 de agosto de L89, na directoria geral do contencioso
entl'e o procurador fi ca I do the ouro nacional e o Sr. Francisco
José Rodrigue de Carvalho na qualidade de director e procurador
do Banco Commercial e Hypothecario de Campo, sob as mesmas
base e condições e tabelecidas nos contractos anteriores chegaram ao accordo de prestar o bonco auxilios á lavoura mediante
as seguintes clau ulas:
Receberá do the ouro nocional a quantia de 1.000:000· para
empregar :J..OOO:OOO. em emprestimos aos lavrüdores por hypolheca de propriedades ruraes, penhor agricola, cauçõe de titlllos
da divida publica e acçõe de companhias garantidas pelo E tado,
letra de duas firmas de lavradores abonados ou de mutuario
lavrador e outra pes oa abonado.
Os 1.000:000 ) serão entreO'ues por prestações de 100:000 das
quaes a primeira efTectuar-se-ha logo que o banco achar-se habilitado a iniciar as opera ões, e as subsequentes a proporção que o
banco pl'ove ter não só empregado a quantia recebida, como outra
igual de sua carteira.
A zona de operaçõ do banco se limitará ao municipio de
Campo. O banco obl'iga-se ao pagamento <.le 1:200' annual, honorario do fiscal do Governo.
ACCORDO COM

o BANCO

PROVINCIAL DE MINAS

Aos 24 de agosto de 18 9 na directoria geral do contencioso
entre o procurador fiscal do thesouro nacional e o Barão de Saramenha, na qualidade de pre idente do Banco Provincial de
Minas, sob as me mas bases e condições estabelecidas nos contractos anteriores, chegaram ao accordo de prestar o banco auxilios á lavoura mediante o emprestimo feito pelo the ouro de
2.000:000 , para serem empregados 4.000:000 , em emprestimos
aos lavradores por hypotheca de propriedades ruraes, penhor
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agricola, caução de titulas da divida publica, acções de companhias garantidas pelo Estado, letras com duas firmas, de lavradores, on de mutuario lavrador e outra pessoa abonada.
O banco obriga-se a completar ü seu capital no prozo de seis
mezes.
Os 2.000:000.., serüo entregues;'pelo thesouro em prestações de
200:000 das quaes a primeira se effectuarú logo que o banco se
ache habilitado a iniciar as operações, e as subsequentes á proporção que o banco pl'ove n50 só ter dado á anterior o destino
convencionado, como igual quantia de sna carteira.
A zona de suas operações se limitará á provincia de Minas.
O banco obriga-se ao pagamento de 2:400 , annLtal, honorario
do fiscal.
ACCORDO

COM

o

BA CO

HYPOTIIECARIO
MARA HÃO

E

COMMERCIAL

no

Aos 26 de agosto de 1 9 na dil'ectoria geral do contencioso
entre o procurador fiscal do the ouro nacional e o conselheiro
Visconde Vieira da Silva m: qualidade de representante do Banco
Hypothecario e Commercial do Maranhão, sob as mesmas bases
e condições estabelecidas nos contractos anteriores, chegaram ao
accordo de prestar o banco auxilios á lavoura mediante o emprestimo de 1.000:000. , para empregar 2.000:000~Jem emprestimos aos
lavradores por hypotheca de propriedades ruraes, penhor agricola, caução de titulos da divida publica, acções de companhias
garantidas pelo Estado, letras com duas firmas, pelo menos, de lavradores abonados, ou mutuario lavrador e outra pessoa abonada.
Os 1.000:000 , serão entregues em prestações de 100:000$,
sendo a primeira logo que o banco achar-se habilitado a iniciar
as operações, e as subsequentes, quando provar não só ter dad(}
o convencionado destino, como ter empregado igual quantia de
sua carteira.
.
A zona das operações do banco !Se limitará á provincia do
Maranhão, obrigando-se o banco a crear uma agencia na cidade
de Caxias para estas operações.
Em additamento se convencionou, que o banco emprega~á
nos emprestimos a lavoura 1.000.000;;" depois que forem applicados os 1: OOO,!' contosrecebidos do thesouro. O banco obriga-se
ao pagamento annual de 1: 200. honorario do fiscal do governo.
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ACCORDO COM A SOCIEDADE BANCARIA LORENENSE

Aos 29 de agosto de 1889 na directoria geral do contencioso
entre o procurador fiscal do thesouro nacional e o Sr. Antonio
Jloreira de Castro Lima, socio e representante da firma Castro
Lima & Comp., membros constituintes da Sociedade Bancaria
Lorenense, sob as mesmas bases e condições estabelecidas nos
contracto anteriores, chegaram ao accordo de prestar auxilias á
lavoura mediante o emprestimo feito pelo governo de 1.000:000 ,
pora serem empregados 2.000:000 , em emprestimos aos lavradores mediante hypotheca de propriedades ruraes, penhor agricola, caução de titulos da divida publica, acções de companhias
garantidas pelo Estado, letras com duas firmas de lavradores
abonados, ou de muLual'io lavrador e outra pessoa abonada;
obrigando-se a sociedade a elevar o seu capital a 1.000:000.", no
PI'QZO de oito n~ezes.
Os 1.00 :0 O..., que o the ouro obriga-se a adiantar serão entregues em prestações da 100:000'" das quaes a primeira effectuur-se-hn logo que a ociedade achar-se habilitada a iniciar as
operações, e a subsequente. á proporção que a sociedade prove
ter dado o convencionado destino a quantia recebida, e outra
igual do seu capitaL
A zona de operações da sociedade comprehenderá o norte da
provincia de S. Paulo, de Jacarehy ao Bananal.
A sociedade obriga-se ao pagamento de 1:200"", aDDual honorario do Fiscal.
ACCORDO CO"!

o BANCO

DE CHEDITO REAL DE MINAS

Aos 30 de agosto de 1 89 na directoria geral do contencioso
entre o procurador fiscal do thesouro nacional, e o Visconde de
Assis Martins na qualidade de procurador do Banco de Credito
Real de Minas, sob as mesmas bases e condições estabelecidas
nos contractos anteriores, chegaram ao accordo de prestar o
banco auxilias á lavoura mediante o emprestimo de 2.000:000· ,
para sel'em empregados 4.000:00J, em emprestimo aos lavradores por hypotheca de propriedades rumes, penhor agricola,
caução de titulas da divida publica e acções de companhias

638

HISTOHIA FINANCEIRA

garantidas pelo Estado, letras com duas firmas de lavradores
abonados, ou de mutuaria lavrador e outl'a pessoa abonada.
Os 2.000:000., a que se obriga o thesouro adiantAr, serão entregues por prestações de 200:000., sendo a primeira effeduada
logo que o banco achar-se habilitado a iniciar as opel'ações, e as
subsequentes á proporção que o bancq prove ter dado á anterior
o destino convencionado; sendo o dinheil'o fornecido, sempre
que for passiveI, pelo thesouraria da provincia de Minas, depois
que forem empregados os 2.000:000$, o banco entrará com igual
somma para empl'estar á lavoura.
A zona de operações do banco compl'ehenclerá a provincia de
Minas Ceraes, ficando o banco obrigado a crear uma agencia em
Ponte Nova, afim de nella realisar as opera.6es.
O banco obriga-se ao p gamento annunl de ~:400', honororio
do fiscal.
ACCORDO COi\lI

o BANCO

DA LAVOURA E COMMERCIO DO BRAZIL

Aos 28 de setembro de 18 9 na directoria geral do contencioso
entre o procurador fiscal do the ouro nacional e e Sr. João
VaIverde de Miranda na qualidade de preside~te do Banco da Lavoura e Comrnercio do Brazil, sob as mesmas base e condições
estabelecidas nos contractos anteriores chegaram no al:cordo de
prestar o banco auxilias á lavoma mediante o empre timo de
20.000:000 , para serem empregados 40.000:COO·, em opel'Llções
consVntes do § 1 do art. 5 de seus estatutos, cumprindo, porém,
renlisar especialmente as mencionadas nos ns. 3, 4, 5, 7, 8,9 e 10,
do mesmo § 1° que suo as seguintes:
§ 1.0 Pela secção agricola: Emprestar á lavoura e industrias
connexas; a) sob llypotheca de immoveis ruraeS e urbanos; b)
sob penhores de valores metalicos e pedl'as preciosos, apolices da
divida publica geral, provincial e municipal, bilhetes do thesouro,
letras hypothecarias, acções e titulas de companhias com o capital integrado e cotação real; c) sob penhor agricola de safras
pendentes, productos agrícolas colhidos e armazenados, seja no
estado primitivo, seja depois de beneficiados, manufacturados e
acondicionados para a venda; animaes, machinas, instrumentos
aratorios e quaesquer accessorios não incluidos em escrlpturas
de l1ypotheca ou, estejam sendo dellas desligados por consenti-
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menta expresso do credor hypothecario; d) mediante letras com
duas fil'ml1s de lavradores abonados, ou de mutUEll'io lavrador e
outra pessoa abonada. § 20 Effectuar emprestimos ás provincias,
municipalidades e emprezas de viação, de fabricas centracs e
outras, mesmo em hypothecas de bens, comtanLo que preceda
lei especial, decreto, acto official ou contracto que autorise a consignação de im posto ou rendimento certo e determinado para o
·reembolso integral dos mesmos emprestimos, e que os capitaes
as im mutuado se destinem a trabalhos e obras tendentes a beneficiar dil'ecta ou indieectamente o solo, desenvolver e aperfeiçoar as vias de cummunicação e promover melhoramentos
agricolas, § 30 Emprestar ás emprezas, ou emprezarios que se
propuzerem fundar colonias e centros agricolas, povoar territorios, adquirir propriedades incultas e exploraI-as industrialmente seja directamente, seja por meio de parceiros ou arrendatarias, seja dividindo-as em lotes e vendendo-as. § 40 Fazer
empre timos ás emprezos de engenhos centraes de assucar,
aguardente e aleool, ob garantia de penhor dos procluctos que
provierem da fabricação durante a safL'u ~alculacla em 100 dias,
desde que seja comprovada por documento autentico a capacidade da fabrica e se exhibam contractos de fornecimento da
mater'ia primu, que assegurem a fubricação na qUDntidade que
for estimada.
Os 20.0 :000", que o tllesouro obriga-se a adiantar serão
enLl'egue" pOL' prestações de 5.000:000"" endo a primeira effectuada logo que o banco inicie as operaçõ s, e cada uma dus
restantes, ó. medida que o banco for exhibindo a prova, não só de
ter dado á anteriol' o destino convencionado, como tambem de
ter applicado ao mesmo. fim quantia igual do seu capitu!. Tambem poder-se-ha realisar por partes o pagamento de cada prestaÇão, si us im reclamar o banco.
A zona de operacões do banco comprehenderá o Municipio
Neutro e as pL'ovincias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes,
Pel'l1ambljco e Pará,
O banco destinará a quantia de 3.000:000, para cada uma das
agencias} qu fica obrigado a crear nas provincias de Pernambuco
e Pará, dentro de quatro mezes, sob pena de pagar o juro de
3 % annuaes sobre a importancia reservada ás duas agencia e á
rescisão deste contl'acto, Ri, findos seis mezes da data em que
elle começar a vigorar, não estiverem estas funccionando, salvo
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a exhibição de motivos, que, a juizo do governo, justifiquem a
demora.
O pagamento das som mas destinadas ás agencias far-se-ha)
sempre que for possivel, pelas thesourarias de fazenda das respectivas pro incias.
O banco obriga-se ao pagamento de 6:000 annuaes, importancia dos honoraríos do fiscal do governo.
ACCORDO COl\'[

o

BANCO COLONISADOR E AGRICOLA

Aos 5 de outubro de 18 9, na directoria geral do contencioso,
entre o procurador fiscal do thesouro nacional e o commendador
Antonio José Gomes Brandão, na qualidade de presidente do
Banco Colonisador e Agrícola, sob as mesmas bases e condições
estabelecidas nos contractos anteriores, chegaram ao accordo de
prestar o banco auxilios á lavoura mediante o emprestimo de
5.000:000', para serem empregados 10.000:000 em emprestimos
agrícolas mediante hypothecas de immoveis ruraes e urbanos,
caução de titulos da divida publica geral, províncial e municipal,
de acções e obrígações (debentMres) de companhias garantidas
pelo Estado, penhor agrícola de safras pendente e productos
colhidos, animaes, machinas e instrumentos de lavoura, letras
com .duas firmas de lavradores abonados, ou de mutuaria
lavrador e outra pessoa abonada.
Os 5.00::1:000.' ,que se obriga o thesollro a adiantar, er<1o
entregues por prestações de 250:000S, a pl'imcira desde já eas
subsequentes ú medida que o banco for exhibindo a prova de ter
dado destino á antedor) como de ter applicudo igual quantia de
sua carteira ao mesmo fim.
A zona de operações do banco comprehenderá as provincias do
Rio de Janeiro, Minas Geraes, Espirito-Santo e Paraná.
O banco obriga-se ao pagamento de 6:0003 annllaes, honorarios do fiscal do governo.
Em additamento se combina que os 5.000:000' que o thesouro
se obriga 11 adiantar serüo entregues em prestações de 250:000$,
á medida que o banco for exhibindo a prova de ter dado á anterior
o destino convencionado. De cada um, por6m, quando estas prestações attingirem a 1.000:000,3, não poderá o banco receber
outras, sem que prove ter appUcado para os mesmos fins somma
igual de sua carteira.
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ACCOHDO COM O BANCO COMMERCIAL DO PARÁ

Aos 14 de ouLubro de i' 89, na direcLoria geral do contencirso,
entre o procurador fiscal do Lhesouro nacional e os Srs. Duvivier
& Ca , representados pelo sacio Theodoro Duvivier, na qualidade de
procurador do Banco Commercial do Pará, sob as mesmas bases
e condições estabelecidas nos conLractos anLeriores, chegaram ao
,accordo de prestar o banco auxilios á lavoura medianLe o emprestimo de 1.000:000', para serem empregados 2.000:000:- em
empresLimos á lavoura, indusLria exLractiva e outras industrias
nacionaes, mediante h 'poLhecos de propriedades ruraes e urbanos utilisDdas para fins industriaes, penhor agricola, caução de
apolices da divida publica, bilhetes do thesouro, leLras hypoLhecarias, acções de companhias garantidas pelo E Lado, ou de reconhecido crediLo, leLras com duas firmas de lavradores ou industriaes abonados, ou de muLuario loyrador ou indusLrial e outra
pes oa abonada.
Os 1.000:000, - serão nLregnes por prestações de 250:000 , a
primeira Jogo que o fiscal do governo telegraphar que o banco
acha-se habilitado a iniciar as operações, e as subsequentes á
medida que o banco [ar exhibindo prova de Ler dado á anterior o
destino conven ionado. O pagamenLo desLas pre Loções será
feito, sempre que [01' passiveI, pelo thesouraria de fazenda da
provincia.
A zona de operações do banco limita-se á provincia do Pará.
O banco obriga-se ao pagamento de 4:0000 Ulmuaes, honorarios do fiscal do governo.
Para a regulnridade deste serviço foram dadas aos fiscaes do·
governo as seguinLes:

Instrucções
ArL 1. o os fiscaes dos bancos, signatarios de contractoS'
com o governo imperial, para o fim de auxilias á lavoura ..
compete:
81. 0 Superintender á fiel execução dos referidos contl'ados,
de modo que elles se effecLuem de accordo com as clau ula estipuladas, não só quanLo á e 'pecie das transacções DuLorizadas,
eu objecto e valor senão tambem ao prazo, taxa de juro e fórmaou modo
de amorLÍzaçuo, tendo cuidado em que:
.
1. 0 As operações se estendam fi toda a zona destll1ada a cada
banco;
H, F.
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2. o Se realizem sempre em moeda corrente;
3. 0 Com mutuarias lavradores.
§ 2. 0 Examinar a validade dos documentos aceitos pelos ban~
cos para os mencionados contractos, e bem assim a dos instru~
mentos em que forem celebrados.
§ 3. o Vel'ificar si as som mas adiantadas pelo thesouro são
appLicadas dentro dos prazos estabelecidos, participando ao
ministerio da fazenda para que mande cobrar os juros das que
permanecerem em poder dos bancos.
§ 4. 0 Providenciar de modo que, esgotado o adiantamentos
do thesouro, appliquem os banco omma igual, em moeda CQ['~
rente, a contractos da mesma natureza, com as clausula ajusta~
da e na zona respectiva.
§ 5. o Prover que as mencionadas peracões constituam objecto
de carteira e e~cripturação especiaes, de modo a nilo se confull~
. direm com as demai transacçõe do banco.
§ 6. o Exigir dos banco, que a isso obrigarem-se, que emi/tam
as acções necessarias para complemento do capital aju tado.
§ 7. o Resolver as duvidas que se suscitarem entre os mutuarias
e os bancos quanto á inteIligencia dos contractos.
Art. 2. o Os fiscaes promoverão que o. bancos estabeleçam,
nos prnzos que lhes forem determinados, as agencia ou uceursaes nece sarias ao maximo desenvolvimento das operações
convencionadas.
Art. 3. o Nilo consentirão que os bancos emiLtam letras hypothecarias sobre contractos realizados com a sommas adiantadas
pelo governo imperial.
Al't. 4. o Fal'ão publicar a conta dos bancos nos jornaes de
maior circulação, na zona que a cada um for de ignada, esclarecimentos ou informaçõe , que habilitem os pretendentes a empreslimos, a pl'emunirem-se dos documentos neces arios para
obtel-os com a maior facilidade.
Arl. 5, o Comparecerão com frequencia aos estabelecimentos
dos bancos para tomar conhecimento de quae quer occurrencias,
providenciando nos caso urgentes, como couber em sua alçada,
ou recorrendo ao ministro da fazenda..
Arl. 6. o Informarão sobre DS requisições dos banco , rel~Livas
aos contractos com o governo imperial, e sLlggerirão o que Julgarem acertado a bem de sua fiel execução.
.
Art. 7. o Assistirão, quando o entenderem nece sarJO, ás
reuniões dD directoria, em que se houver de resolver acet'ca da
concessão de emprestimos aos agricultores, sem que influam nas
deliberações.
Art. 8. o Para os fins especificados nos artigos anteriore examinarão os fiscaes, sempre que for preciso, a escripturação do
banco, na parte relath a á carteira especial, assim como documentos a eUa referentes.
Art. 9. 0 Os fiscaes apresentarão ao ministro da fazenda ~m
relatorio trimensal das operações realizadas e das occurrencras
mais notaveis a eUas referentes.

Visconde ele Ouro Preto.
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Elenco dos documentos e decla.rações necessarias para instrucção da proposta e processo dos emprestimos sob hypotheca e penhor agricola,

1.0
Hypotheca

I. Titulo ou titulos pelos quaes o proponente mutuario adquiriu a propriedade do immovel ou immoveis, devidamente transcriptos no registro geral da comarca de sua situa~ão ~sendo
e cripluras publicas ou particulares). Sendo possivel, apresentará
lambem os titulos de seus ante-possuidores .
.ri - Quando a propriedade do immovel derivar-se unicamente
da diuturnidade da posse pelo tempo necessario para effectuar-$e
a prescripção adquisitiva (30 annos), o proponente deverá provar,
POI' meio de ju titica ão provada no juizo civil, a qualidade de sua
pos et i to é, que nunca foi turbada, ou interrompida, e nem se
funda em titulo precario.
B - Quando a propriedade do immovel derivar-se de occupação primaria, sesmaria ou alguma outra concessão de terrenos
devolutos e for o caso depend nLe de titulo de legitimação ou de
revalidação,. deverá er este exhibido.
II. Certidão negativa de qualquer acção real ou possessoria
sobre o Ímmovel ou immoveis offerecidos em hypotheca, ou
re ci oria do titulos; cum prindo que seja requerida com referencia a data em que se verificar a inscripçiio da hypotheca, ou
immediatamente depois.
E ta certidão deve ser passada pelo destribuidor do termo
da itlLação do immovel e tambem do domicilio do proponente
mutua rio, ou pelos e crivãe do civel, i não houver distribuidor.
III. Quitação passada pela estação fi cal competente quanto
ao impo~to predial, sendo o immovel l1I'bano, e do pagamento
do foro ao senhorio, sendo o terr no foreiro.
IV. Consentimento expre o do pai, do tutor, ou curador e
alvará de autori ação do juiz de orphãos, si o immovel pertencer
parcial on integralmente a menor, orpl1üo ou a interdicto.
V. Titulo legal de medição de terras, havendo.
N. B.- Ba ta a medição amigavel) com approvação de todos
os confrontantes e homologada por sentença. Entretanto, a hypotheca pode ser contrahida nntes da obtenção do titulo legal da
med~ção, uma vez que, pelos titulos de propriedade, vistoria dos
avalladore e informação colligida dos confrontantes e vi inhos)
~os:,am ser descriminados ou reconhecidos com precisão os
lImItes da propriedade rural. Mas neste caso, o mutuario fica
ccn tituido na obrigação de, em prazo rasoavel, que lhe será
marcado, promover a medição e apresentaI-a ao mutuaI?-te.
VI. Declaração assignada pelo proponente mutuarlO de seu
est~do civil, a saber; si é ou foi casado, quantas vezes e qual o
:egllUem do casamento' no caso de ser fallecido algum dos conJUges, certidão de haver' dado partilha.
Idem de estarem ou não os seus bens sujeitos a qualquer
responsabilidade por hypotheca legal.
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A declaração relativa ao ca mnento deve ser assignada por
ambos os conjuges, caso existam ambos, e acompanhada do
contracto ante-nu pcial, si hou ver.
VII. Depois de feito a inscripção da h)"potheca, certidão da
integra do registo, a fim de, pela mesma, . e verificar si eslá em
devida fórma, e outrosim certidão em r latol'io, passada pelo
official do Registo geral, « de ficar a hypotheca inscripta em primeiro logar e sem concarrencia de outras hypothecas ele toda
e qualqae1' especie, nem de transcl'ipçao ele onus 1'eae , nem da
ele alienação do immooel hupothecado.
N. n. - Si o domicilio do mn tuario n<1o for na me ma comarca
da sitUação do immovel hypothecado, de\ erá tambem exhibil'

certidão negativa de inscripção de quaesquer responsabilidades
por hypothecas legaes, pa sflda pelo offtcial de Registro geral da
comarca do domicilio.
II
Penhor ag1'icola
1. Titulo de propiedode do immovel, devidamente tronscriplo
no Registro geral da comarca de situaçao (sendo escripLura
publica ou particular).
Não sendo o proponente mutuaria o propr'io dono dn terra
porém orrendatario, colono ou pe 00 autorisada para cuILivol-a,
deve ser exhibido o' cont['acto que houver, ocompanlHJdo do COIlsentimento expresso do proprietario do immovel paro a celebração do contracto de penhol' agricola.
II. Consentimento formal do credor, si o immovel esLiver gravado por hypotheca e o penhor for constituido em bens ou cou aS
sujeitas ao vinculo hypothecario.
III. Certidão negativa, de penhoro, seque tl'O ou arre lo, passada pelo distribuidor do termo da situaçao do immovel e Lambem do domicilio do proponente mutuario, ou pelo e c:iv~o do
civel, commercial, e execuções, si nuo houver di LrlbUldor;
devendo ser requerida com referencio a data p.m que se fl::er a
inscripção do penhor, ou logo após.
.
IV. Depois de inscripto o penhor, cerLidEio, em relatol'lO ~as
sada pelo officiol do Hegistro geral da comarca, e jicar a tnscl'ipção em pl'inwil'o logar e em COnCLl1'l'encia.
N. B .-A inscripção das escripturas de penhor ogrlcola deve

ser feita no livro n. 6 destinado, pelo art. '13 do !'egUlamenJo
n. 3.4-3 de 26 de abril de 1865, pora o transcripção do. p~nhor e
escravos, catlocando-se na casa dos nomes e caracterlsLlcOS destes a declnraçEio do objecto do penhor agricola.
..'
Esta deliberoçuo, opprovada pelo aviso circular do mm~sle~IO
do justiço, n. 44, de 30 de junho de 1886, é de duração provls.orte,
isto 6, emquonto nEio estiverem findos os livros supro alludl do8 ,
que desta arte sITo aproveitados.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1889.
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Outras muitas disposlções regulamentares são expedidas no
sentido de facilitar estas operações, dando-se a forma ou modelo
das escripturas, procurações, inscripções e outras particularidades, que muitas vezes intorpecem a marcha destas transações,
as quaes, só tendo em vista prestar promptos e faceis recursos á
lavoura, não devem ser adiadas por formalidades ás vezes dispensflveis.
Não podem ser mais amplos os recursos prestados á lavoura,
e i com e tas facilidades e medidas tão salutares os lavradores
não conjurarem a cri e por que passa a sua propriedade, eotão
eUa e acha em estado insolvavel, o que não é de esperar que
as iro eja, poderá um ou outro estar neste caso, porém o geral)
com certeza, está em condições de com vantagem superar a
crise que com a transformação do trabalho foi levada á propriedade ogricola .
O tempo o demonstrará, os dados estão lançados e o resultado
será pl'Ospero para o paiz.
Oaccordo para auxilios á lavoura foi celebrado com os seguinles estabelecimentos bancarios:
Banco de Credito Heal do Brazil.
Banco da Lavoura e do Commercio do Brazil.
Banco gricola do Brazil.
Banco do Brazil .
Banco de Credito Real de S. Paulo.
'Banco Colonisador e Agricola.
Banco da Bahia .
Banco Predial.
Banco Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro
Banco Provincial de Minas.
Banco de Credito Real de Minas Geraes •
Banco Territorial e Mercantil de 1inas.
Sociedade do Commercio da Bah ia .
Banco Commercial e IIypothecario de Campos
Banco Hypothecario e Commercial do Maranhão.
Banco Commercial do Par'§..
Sociedade Bancaria Lorenense.

40.000:000$000
40.000:00 000
20.000:000·000
16.000:000 000
10.000: 000 "000
10.000: 000 "000
6.000:000$000
4.000: 0000000
4.000: 00 '-'000
4.000: 000 '000
4.000: 000$000
3.000:00 000
3.000: OOQSOOO
2.000:000 000
2.000: 00 ;'000
2.000: 000$000
2 .000: 000$000
172.000:000 00

A OOLO I AQÃO

o crescimento da população no Brazil por meio da imigração
nem sempre occupou a nttenção daquelles que curavam dos seus
interesses e prosperidade, e por isso nunca teve uma progressão
igual desde sua descoberta.
Portugal, cioso de sua possessão, ao principio vedava ao
estrangeiro o seu ingresso; o paiz não se povoava senão mui lentamente com colonos portuguezes e tirados da ultima classe (condemnndos e soldados), e aquelles, que não estavam neste caso,
faziam a importação dos negros da Costa d'Africa e os tornavam
seus escravos.
A conqui ta de Portugal em 15 Opor Felippe II, abriu ingresso
no Brazil aos hespanhoes e a outras nações; as guerras conlra
os hollandezes em 1624 e 1654 no norte do paiz, trouxeram um
grande numero de e trangeiro das republicas do norte e outros
paize , poeém a população portugueza que então já affiuia expontaneamente pelos interesses que offerecia o paiz, era a que mais
se estendia pelo interior, explorando as suas riquezas, principalmente no sul onde as minas de ouro e pedras preciosas eram
abundantes.
Oindio principiava a desapparecer, os negros importados da
Costa d'Africa se reproduziam com abundancia; os francezes,
hollandezes e !le panho s tentavam as SUDS conquistas.
Ao principio o governo colonial não permittia a emigração estrangeira, e paea difficultar o seu contacto, era expressamente
prohibido, que qualquer navio estrangeiro com destino ao BraziJ
podesse a elle aportar sem primeiro fazer escala por Lisboa e
alli pagar fortes taxas.
Ao estrangeiro não era permittido o cultivo da terra, e o commercio lhe era difficultado por todos os meios.
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Com a chegada do Rei de Portugal e sua família em 1808 foi
aberto o commercio do BraziL a todas as nações, e dahi datou
o principio da colonisação, que não tendo o desenvolvimento que
era para desejar, foi todavia animada pelo decreto de 25 de novembro de 1808 assim concebido:
({ Como é util ~o meu real serviço e ao bem publico dar incremento á agricultura e á população, que é muito restricta neste
paiz, e por ouLros motivos que nos tem sido apontados e me parecem bons, sou servido que conces ões de terras por sesmarias
possam ser feitas aos estrangeiros habitantes do BraziJ, na
mesma fórma prescripta por minhas ordens reaes a respeito
dos novos vassallos tendo em vista todas as leis ou disposições
em contrario.»)
Desde que foi inaugurada esta politica de liberdade, os beneficias foram se tornando reaes e sensiveis; a população, especialmente no sul, foi tomando incremento notavel principalmente
pela emigração das provincias hespanholas, da republica dos
Estados Unidos do NOl'Le, da França, Inglaterra, Suis a e . lIemanha, não se limitando sómenLe a domiciliarem no Rio de Janeiro, internavam-se pelo paiz, recebendo aquelles que precisavam
recursos do governo os meios para o desenvolvimento de sua profissão.
Por decreto de 16 de maio de 1818 foi autorisado Sebastião
Nicolau Gachet a fundar urna colonia no Brazil, de 100 famílias
·com as seguintes vantagens:
a) receber 533 francos por individuo de mais de tres annos de
idade;
b) passagem paga, e condução até o estabelecimento ou alojaImento tem pararia ;
·e) terra em plena propriedade, animaes e sementes cOl?forme
;a tabella proporcional ao numero de pessoas de cada famitla ;
d) um salario de 94 centimos por dia por cabeça durante o
'primeiro anno, e de metade no anno seguinte com imputação do
-valor dos trabalhos feitos por cada colono;
e) tres padres, um medico, um pharmaceutico e um veterinalI'io, que devem vir com os colonos, pagos pelo Estado;
f) ter urna igreja;
g) naturalísação dos colonos desde a Sl]a chegada, sendo isentos do serviço militar durante 10 annos, e não pagar imposto do
quinto d'ouro;
h) fazer a policia da colonia, com colonos de 18 a 40 annos.

Este contracto trouxe ao Brazil 30 famílias, que foram estabelecidas no Morro Queimado, a 200 kilometros da cidade de Nicthe·
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roy, e 850 m acima do nivel do mar, e recebeu o nome de l\ova
Friburgo.

Foi esta a primeira tentativa da colonisação official, e sem
duvida infeliz, pois que não se prestando o terreno ao fim da 0010nisação, em pouco tempo aquelles que tinham alguns recursos procurarom terrenos mais apropriados em outros pontos, e enriqueceram, o resto foi tendo uma vida precaria, e a Nova Friburgo
nunca passou de um pequeno povoado, onde se goza de um clima
magnifico e de uma salubridade tão vantajosa, que é um ponto
apreciavel de reunião na estação calmosa, e onde existe o mais
importante estabelecimento hydrotherapico do paiz.
Depois da independencia do imperio se fundou em 1824 a colonia alLemã de S. Leop lpo no Rio Grande do Sul, principiando
com 126 individuos, tem de tal sorte progredido, que hoje pode-se
calcular a sua população em 40.00 habitantes, prosperos e
felizes; i todas as colonias estabelecidas no imperio tivessem o
resultado da colonia de S. Leopoldo, bem empregados teriam
sido os enormes sacrificios, que se tem feito com este erviço,
sem as vantagens propria ele sua instalação.
A colonia de' Petropolis se tem de envolvido por ter nella feito
sua residencia de verão a família imperial, e os homens ricos do
Rio de Ja~1eiro; é uma bella cidade europea, na qual se passa
uma vida de prazer e de divertimentos na estação calmosa . servida por uma estrada de ferro, gozam os seu habitantes da maior
oCommodidnde e fa ilidade de transporte, o que permitte a muitos,
iodos o dias se transportarem á côrte onde occupam-se dos
·seus affazeres.
Petropolis está. collocada a 800 m acima do ni,'el do mar, tem
·diver os estobelecimentos de instl'ução primaria e outras industrias, sendo os mai~ notaveis os estabelecimentos balneario e hydrotherapico, e a importante fabrica Petropolitana de tecidos de
algodão.
Muitas outras colonias de alJemães se tem estabelecido no
·sul do imperio, infelizmente o numero das que tem prosperado é
pequeno, pode-se dizer, que destas, apenas a população do paiz se
tem augmentado, não fallando daquellas de que nos havemos
·Qccupado J ~om a de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, Blumenau
·e Joinville em Santa Catharina, onde se pode admirar a cultura
.europea, o bem estar e a prosperidade dos seus habitantes, que
-apezar de viverem na comunhão de brazileiros, conservam os seus
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habitos e costumes faUando a sua lingua, não se limitando s6.
mente a serem cultivadores, ha entre eUes padres, advogados,
medicos, jornalistas, deputados provinciaes e geral.
Antes do exercicio de 1848 a 1849 o serviço da colorusação não
tinha verba determinada no orçamento, figurando esta despeza
no ministerio do impedo sob a rubrica-colonisação-na importancia total de 431:004 , despendida com a collocação de colonos.
De 1848 a 1849 principiou a figurar no orçamento, votado para
este exercicio, a verba para a introducção de colonos, que se prolongou até o exercicio de 1859 ai 60 despendendo-se até essa data
a quantia de 1.478: 147,.:853, ga tando-se igualmen te neste periodo
a quantia de 659: 343:'120 com a verba-colonias.
Com as tentalivus do governo alguns proprietario fazendeiros
tambem se empenharam na introducção de colonos para suas
propriedades agricolas, entre os quaes cita-se como o iniciador o
senador Vergueiro.
De 1856 em diante prestou o governo mais ocuroda attenção
a este serviço, chegando a ter LIma media annLlal de 10.000 immigrantes, algarismo este que se conservou até o onno de 1872, que
augmentou a media de 12.331 a 1 .441, sendo os porlugueze os
mais abundantes; depois de 1R63 foi apparecendo a emigração
italiana.
Em 1860 foi creada a reparlição de lerras publicas e colonisação annexa á secretaria do imperio; passando depois da
creação do minislerio da agricultma, commercio e obras publicas a pertencer a esLe ministerio.
Comquanto o serviço da colonisação tenha sempre occupado
a attenção do governo, todavia ensiveis allerl1lltivas se tem
neUe dado, medidas precipitadas, outras contradictorias tem
produzido, ora a especulaçüo, ora a descrença que tem accarretado o decrescimento na estatistica ela importação.
Neste serviço se tem tentado diversos systemas, todos mais
ou menos infructiferos 00 fim fi que se destinavam; afinal convenceu-se o governo da inutilidade da colonisação estipendiada,
limitando-se a favoreceI-a com estadio por tempo limitado, facilitando a internação e collocação.
Até o exercicio de 1879 a 18 Ose despendeu com este sel'viço'
a importante somma de 46.804: 143 169, sacrificio este de que o
paiz não tirou as vantagens que esperava, não só porque não
estabeleceu uma corrente de immigração expontanea, como
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porque poucas foram as colonias estabelecidas, que prosperaram
obrigando-as à emancipações com todos os sacrificios.
De 1882 em diante a immigração foi tomando proporções regulares e ascendentes, como que acompanhando a idéa da emancipação dos escravos, que nessa data principiava a tomar desenvolvimento; em S. Paulo foi onde este movimento se foi tornando
mais notavel, observando-se a seguinte proporção: em 1882
entraram 2.743 colonos, em 1885 a cifra elevou-se a 6.650, em
1887 foi ella de 34.710 e em 1888 registrou a sua estatistica 92.000 ;
podendo-se calcular que a provincia de S. Paulo tem a sua população augmentada com mais de 200.000 estrangeiros immigrados;
a immigração nnnual de 92.000 colonos para uma provincia já é
um acontecimento agradavel} quando as cinco grandes colonias
da Au tralia não recebem mais de 64.000.
Os immigrantes para S. Paulo são recebidos no porto de Santos,
d'ahi seguem pela estrada de ferro para' a hospedaria, onde
recebem sustento para oito dias, e fazem os seus contractos de
engajamento, que ordinariamente são verbaes dependendo de
uma e outra parte a lealdade de sua execução; os contractos
de locação de serviço já não existem.
Os tres principaes centros coloniaes, que existem sob a influencia do governo, são o de Cannas, Cascalho e Ribeirão Preto,
todo em terras magnificas e servidos por estradas de ferro ou
de rodagem.
O norte do imperio tem sido pouco accessivel á colonisação,
sendo aliás o seu clima excellente, e os tel'renos de uma fertilidade
espantosa, porém a temperatura elevada de seu clima affasta o
ellropeu de sa região.
A nova phase em que entra o paiz, pela radical transformação
do trabalho, não pode deixar de muito seriamente occupar a
attenção dos seus estadistas; a extincção do escravo, que era o
instrumento obrigado, a que se tinha habituado o lavrador} abriu
grandes claros nos estabelecimentos agricolas, senão pelo abandono do trabalho, ao menos pela deslocação dos braços de umas
para outras localidades; o primeiro desejo do liberto é experimentar a sua liberdade, não supportando o antigo mando.
Seja este, ou outro qualquer o motivo, a verdade é que
a lavoura tem grande necessidade de braços para a regularisação
do seu trabalho, e a pl'Osperidade dessa fonte de receita que
constitue a riqueza da nação.
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A Sociedade Central de Immigração não é uma associação
commercial, que se occupe da introduccão de colono, é uma
corporação fundada por distinctos e respeitaveis cavalheiros, que
,tomando a si a propaganda da colonisação, se tem occupado das
mais importantes e momentosas questões, a que se ligam os
.direitos e vantagens daquelles que deixando a patria, devem
·encontrar nu adoptiva senão maiore , ao menos iguaes direitos.
Grandes e importantes tem sido os serviços prestados pela
'Sociedade Central de Immigração, que, se de momento não são
manifestos, a insistencia das suas discu sões no futuro o demonstrará.
Esta associação tem como presidente o Visconde de Beaurepaire Rohan e seus fundadores Visconde de Taunay, Rebouças,&.
A missão do govemo está no desenvolvimento natural deste
serviço; facilitar no norte a propaganda da immigração desenvolvendo os seus caminhos àe ferro, melhorando 03 seus portos'
aperfeiçoando a sua industria, assim gozará desde jú a sua população actual, esperando que no futuro se estabeleça a ua immi-graç.ão natural.
Os europeus chegados ao Brazil, diz um diplomata belga,
vivem no meio de uma nação policiada e amiga; gasam de inteira
-segurança, e de completa independencia; teem o apoio e protecção
de um governo e de instituições, que dão ao paiz, ha 42 anno~,
uma era de paz não interrompido, e de uma prosperidade admIravel.
Hoje o governo paga a passagem integral do immigrante, que
se destina a estabelecimen to agricolo. Esta sem duvida deve
ser uma das mais serias preoccupações dos estadistas, que
devem attender, que sem população, e população activa, industriosa e trabalhadora, os grandes recursos deste paiz não podem
ter o destino, que lhe está marcado pela natureza.
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Quadro demonstrativo da emigração de 1864 a 1888 peloporto do Rio de Janeiro

f 0-1 a 1872

P,)r~ugllezes

Italianos •
Francezes.
InglezEs .
He panhc.es
Americano
Allemãe
Au triaco .
SuL o
Russo..
Bel"a
Diversos

i\Iédia..
Outros portos.

i873 a i88G

51j.3~H

i

iO.205
17.li2-11
72

(>.:387

5. '2
3.252

1.7GB

3.229
1.515

i3.714
33.10!
-150
129
2.979

31

3.ll()

2. f

i8'7

-17
274

Lilü

540993

'131.745

573

2G.5-19

23
9. 69

30-1.796
2L771

ElVIPRESTliVIOS EXTERNOS

A liquidaçfío dos empreslimos externos não pode ser feita
com a exactidão nece aria a operações de ta ordem, pai que a
escripturação do thesouro, representada pelas quantias averbadas nos balanços, e tá longe de ser a yerdade da despeza feita
com este erviço; a contas da agencia de Londres são lançadas
ao cambio par, como aUi se faz a de peza, porém raras vezes
tem o the ouro con eguido realisar remessas de cambiaes a este
preço, sendo quasi sempre feitas a cambias inferiores.
E' verdade que na verba - eventuaes - figura a de diJferença
de cambio, mas não endo levada a conta propria e nem discriminada a sua applicação, não é passiveI saber ao certo qual a
importancia real de juro e amortização que em um exercicio se
pagou, a menos que não fosse dia por dia, v81'ba por verba determinada a quantia paga e o cambi corre pondente desse dia, o
que, não sendo impossivel, é de extrema difficuldade.
O thesouro sati faz o eu dever ele escriptmação lançando a
despeza como elIa foi feita, ao cambio par, justifica a despeza
excedente com a verba - eli.fferença ele cambio, porém, para se
fazei' uma liquidação neste termo~ e obter a expressão da 'erdade da despeza realizada, não e conseguiria inão reunindo as
dnas sommas; i to feito annualmente ou em cada pagamento, não
haveria a menor difficuldade, e ades peza que figura se no balanço
seria a verdade do que se despendeu: o que actualmente se faz é
uma illusão.
O mais que podemos conseguir para dar uma idéa deste serviço foi approximar quanto passiveI o cambio na época dos
pagamentos, com o daquelIe das remessas de cambiaes feitas
pelo thesouro, é passiveI darem-se differenças, mas, com certeza,
não serão tão grandes corno as que existem entre o cambio par,
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escripturaçüo do thesouro, e aquella por que realmente fica a despeza feita pelo paiz, como se vê pelo preço das cambiaes l'emetLidas para este serviço.
Dada esta explicaçc10 para salvar qualquer imperfeição que
porventura existo. neste trabalho, que para outro tatyez fosse
facil, aproveitemo 0:3 dados que temos, e com elle daremos a
idéa de uma despeza, fonte por onde se esgola uma boa pal'te da
renda publica, e que ninguem della ainda cogitou, como de rigor.
Dizendo que para outro soria talvez faci! remediar as elifficuldades> que eu encontrei para a realização deste trabalho. i lo parece indicar, que limitei a mim estas investigações; não, consultei
a mais de uma pessoa, que julguei competente para guiar-me,
não encontrei sintlo os recursos, de que já dispunha.

1824

EMPRE TI1\lO DE

O omprestimo de i824 de E 3 000.000 foi contrahido em dous
tempos, 13 de agosto de 182!~ e 12 de janeiro de 1 2-; a 18 parte de
E 1.000.000 ao typo de 75 o fi 2° porte, E 2.000.000 a 85, juro de
5 % llnl10, i % de amortização, commissüo de 4 %~~ pelo negociação, 1 % pelo pagamento de juros e 1/ % paro amortização; o
volor nominal deste empre timo foi ele E .. 676.2 O. O thesouro
recebeu ao cambio de G7 ~', 12.3D7:-77"777.

Este emprestimo deixou de ter amort,izaçuo regular até 1851.
De 1852 até [8G3 a 18tH :tl110l·ti7.oU
Pagou de juro,. • . . . . .
COTIll11issão

•

•

•

•

•

•

•

•

Dita, pagamento de jllros • . .
Dila, amol·tizaçiIo. . • . . .
ando o lyp da 75 e 85, o pl'ejuizo é
de u7 0/Odá . . . • . •

•

•

••

•••••

10.77j:5)'.'200

.

.

..

43.2G3:878;$H5
4 :631:'111
4G2:024.·496
G3:8n"541

47.26':4l1~9J

•

•

.•

•
.
de
.

•
.

"
.'

.e GSG.20' , que ao cambio
•

.

.

.

.

.

•

.

.

2.304: 2393600
60.31 : 179$393

Tendo até esta data am9rtizado E 1.327.CO , o remanescente
deste emprestimo no io·.de abri! de 1863 era de E 2.358.C O, que
passou para o novo emprestimo de 186300 cambio de 27; pesa
portanto ainda sobre o thesouro o emprestimo de 1824 na impo\··
taneia de 20. D63: 236a800.
A liquidoçüu deste empreslimo foi feita entre os extl'emo s do
cambio 23 3//1 e 43.
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1825

Este empf'estimo foi o resulludo da convenção ele 29 de ngosto
de '1 25, celebrndn entre o Brazil e POf'lugol, tomando aqueUe a
si o pagamenlo d empl'estimo portuguez de 1823 como indemnização de propriedüde e bens da corôa; este emprestimo, que era
de f, 1.500.000, teve o juro de - % e amortização de f, 50.000
anmHle~, já tendo pago dua
prestações, o compromisso do
Brazil se limitou a f, 1.4 J.O 0, que no cambio de 67 l~, importa
en14.622:222.222.
j ão foram pontualmente ::>atisfeila
as condições do contracto,
mesmo pOl'que houve falta cle accordo no ajuste de contas; a
amortizoçuo deixou de seI' feito por alguns onnos com regularidade, e mesmo os juros deixaram de er pogos; porém, na liquidação fJnD I, fOI'l.1 m soLisfei tos todos os com prom isso~ e nada
deixo I de pogal'-se, custando 0.0 paiz:
Capital alllol·tizado

i O.123: Qü;!.;;'35

JUl'os. . .
Commis,õe-.

1-10:510$3'5

12.620:09'150
10.264:r9'7-13

22.8 4:577

~93

Sendo em '1 510 remone cente deste empresLimo de f, 969. 50,
pas ou para novo empl estimo, contl'ahido m 27 de julho de
1852 ao preço de 95, dando o valor nominol de E 1.040.600, que
ao camiJio de 27 dá 9.249: 93.40 , que ainda pe a sobre o thesouro.
A liquidaçã deste empl'esLimo foi feita entre os extremos de
cambio 27 3/1 e 67 112 .
E:\lPRE l'WO DE

'1

~9

Este empl'eslimo de E 400.0 O, cootruhido em 3 elejulho pam
sali fazer os compt'omi sos elos emprestimo de 1ú24 e 1<.:25, foi
realisado 00 pre o de 52 % , juro de 5 /0, amol'[izélçfio 1 l/c, commi são 2 % pelo negociaçi1o, '1 % para pagamento de juros
e 1/ "lo de amortização, dondo o valor nominalde f, 7(j9. 200, que
ao cambio de 67 l~, recebeu o lhe ouro 2.233: 775)';555.
Este emprestimo deixou ele ler amortização desde 1 30 a 1 31
até '1850 a 1851.
H, F.
42
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Até o anno de 185' a 1859 amol'tizou
. , . .
. . . . . .
6.858:t-1 ~8 9
Pagou de juros
Commissão aos negociadores, 2 % .
45:382;30 O
Pelo pagamento dos juros . . .
68:659, "3l2
Pela amortização. . . . . . . . . . .
1: 149,'300
Sendo o typo de 52, o prejuizo é de ;E 369.200, que ao cambio de
671/2 dá . . . . • . . . . . . . . • . . .

1.149: 039,)600

6.973: 33~S597
1.23 :773;000
9.3ô2:i47~797

Sendo em 1 58 o remanescente deste empre timo de E 508.000,
passou para o novo empresLimo contrahido em 23 de fevereiro de
1859 ao par, pesando ainda sobre o thesouro na importancia de
4.515:104 000.

A liquidação deste emprestimo foi feita entre os extremos do
cambio 23 1/2 e 43 1/2 •
EMPRESTIMO DE

1839

Este emprestimo de E 31~.500 foi contrahido em 5 de fevereiro
para satisfazer os cleflcits dos mini~terios da fazenda, marinha e
guerra, e realisado ao preço de 76, juros de 5 % , amortização ele
.1 % e apenas commi são de Vi % na amortização.
Deixou de ter amortização até o anno tle 1 50 n1851.
De te empre timo recebeu o thesoul'o a quantia de _.50 :00
ao cambio de 30, o valor nominal da emissão roi de f!, 411.2jü.
Até o anIlO de 1867 a 1868 amortizou. . . . .
Pagou de juros. . . . . . . . . . . .
Commissâo de amortização. . . . . . . ,
Sendo o typo do empresLimo 76, o prejuízo ó do
cambio de 30. . • • . . . . . . .

. . . . .
5.172:727, 105
18: 11 :1'0
;E IJ .70 , ao
. . . . .

3.623:755" 7S
5.190: 43 -5
7 9:6003000
9.604:201 153

Sendo em 18 7 a 1868 o remane cente de E 277.90 , pa sou a
fazer parte do emprestimo ue 186- na importanda de 2.469:!J75 '200.
A liquidação deste emprestimo foi feita. entre os extremo ele
cambio 23 e 27 3/ 4•
EMPRESTIMO DE

1843

Este en prestimo de E 622.702 celebrado em 11 de janeiro de
1843, foi o resultado consequente da convenção de 22 ele julho de
1842 pelos aju tes ele contas entre o Brnzil e Portugal, de conformidade ao tratado de 29 de ag sto de 1825, e rcalisado ao typo de
85, juro de 5 %, não sendo fixada a amortização, 1 % para COl11missão de pagamento de jLlros e 1/2 % de a.mortização, dando
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o valor nominal de J!, 732.600, que ao cambio de 27 recebeu o
thesouro 5.534:575 '376.
Este emprestimo deixou de ter amortização até o anno de 1850

a 1851.
Até o anno de 1863 a 1864 amortizou. . . ,
.....
Pagou de juro. . . . . . . • . . .
ti.422:70!l~299
Commissão de 1 % pelo 1 agamento de Juros..
60:515$933
"
de 1/ % para amortização. . "
8:509$343
endo o typo do emprestimo 85, o prejuil':O é de.t 109.898, que ao
cambio de 27 dá . . . . . . . . . . . . . . .

6.879:475$[60
6.491:824~5!5

8 1:734"4.24
H.259:03!,129

endo em 1 63 o remane cente deste emprestimo de E 362.000,
pa sou a fazer parte do empl'estimo contruhido nesta data com a
importancia, do cambio a 27, de 3.217:456$000.
A liquidação deste emprestimo foi feita entre os extremos do
cambio 23 e 27 3/4,
E 1PRESTIl\!O DE

1852

E te emprestimo de 954:250 J!, celebrado em 27 dejulho de 1852
foi o remane cenle do portuguez de 1823, que o Brazil tomou a si
o seu pagamento, foi realisado ao typo de 95, juro de 4 % , ccmmi 50 de 3 % paro o promover, 1 % pelo pagamento dojLlro, de
1/2 por amorLisil üo, sendo o alor nominal de J!, 1.040.000 ao
cambio de 27 recebeu o thesouro 8.226:932 '780.
Este emprestima teve amortisação regular, deixando de a
fazel' em um ou outro anno.
Na data do seu vencimento i 2, ilnha um
remanescen! de f:. 33 .400 que foi liquidado a ~2 "L4. . . . . . . . .
Pela arnortlsaçao. . . . . . . . .
Pagou de juros. . . . . . . . . .
Commissão de 3 % paro. levantar o emprestimo.. . . . . . . . . . . .
Dita de juro. . . . . . . . . .
Dita de arnortisação. . . . . . . •
Sendo a typo do emprestimo !)5 o prejuizo é
de .t 85.750 ao cam bio 27. . . . • .

3.563:494~0

6.902: i2!$290
9.413:8!3'109
254:441,220
94:228· 39
34:510 101

9.797: 022$46!)
762: 1-16 '003
21.024:7'4$159

Sendo em 1882 o remane c.enle deste emprestimo de J!, 330.400
foi ainda liquidado com dinh iro elo no\'o empre limo que se contrnhiu.
A liquidação deste empresLimo foi feita entre os extremos do
cambio de 20 e 27 ..
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El\IPRESTE\lO DE 185

EsLe empl'eslimo de E 1.4~5.00J conlrohido a H) de maio pora o
prolongamento da e::>Lrada de fen'o D. Pedro II foi renlisado com Q
garanLia do governo; passando esLa esLl'ada paI'o o dominio do
Estado, tomou elle a i Lodo o acLivo e pas ivo della e p f' conseguinte a responsabilidade do empl'e~Lil11o; foi realisado ao Lypo
de 95 1/2 , juro de 4 1/ 2 , commiss5.o de 2 1/4 pOI'a levanLamenLo
do empresLimo, 1 para pagamento de juro e 1/2 pom amorLi oção,
sendo o valor nominal da emis ão de E 1.520. 00 DO cambio de
27 recebeu o estrada.
12.330: 42.).. ~OO
E~Le

emprestimo realisou a S'la n.modisaçiio
com toda a regularidade e assim em 18'2
satisfez a ulLima presta,.ito, senüo o total. .
Pagou de j LU·OS. • . . . . . .
Comlllissão de 2 1/2 pal'a levantar o em[lrc,timo . . . . . . . . . . . . . .
Commissiio d juros. . . • • . . • .
Dita de amorLisaçiio. . . . . . . . .
endo o typo do empresLimo 951/2 o prcjuizo li
de ;f; 101. 510 que ao cam I>io de 27 da. . .

9.211: li, 45
2

!:971~.)O)

4:TNi7l
7l:6J7.'365

tI .(j53;211~'l

Este foi o primeil'o empre timo que l'egularment~ se li Iuidou,
não tendo remanescentes.
A liquidação deste e111 presUmo foi rei Lo el Ll'e o extremos do
cambio 20 e 27 3/ •

EMPRESTli\lO DE

185\:l

Este emprestimo de E 50":000 foi openo lima tran ação com
os credores do remanescente do empl'esUmo de I 29, que aceitaram novos titulas 00 por, recebendo o mesmo jUl'O de ~ % e
mais condições do c,)ntracto anterio!', por essa Lransacção receberam os negociadores 2 % ,
Este empl'es Limo realisou tOllas a suas amorLiS;.lções
na impor:ancia de.
Pagou de juros. . .
3.60 :2G2$ sr'
C mmissiio de 2 % ,
10l:463' 66
Dil'l de juros. • .
36:062; 629
DiLa üe amortisação.
23: 7 740 _ _,..-,:-::-::-:':-:-:-.

A Jirjuiunçuo de Le empre Limo roi feita entre os extremo do
cambio de 20 e 27 3/ 8 .
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1 60

Este emprestimo de E 1.210.000 contrahido em 16 de morço para
as companhias União Indu trio, Mucllry e estrada de ferro de
Pernambuco sob II gElrontia do governo; a companhia fucury
recusou a pol'le que lhe tocava por duvidas que suscitou; a companl ia União Industl'in endo encampada pelo governo ossim
como II de Mucllry tomou o governo a i [1 totalidade do empreslimo, a componhin <.le e trndn de ferro de Pernombuco pogou
integralmente o pal'te que lhe perlencill' o typo do emprestimo
foi de 90, jlll'O de 4 %, cr,mmis ão pnra levan'lar o emprestimo
2 l/ ,pal'll pagamento dejuro 1 %e amortisação 1/2 , sendo o valor
nominal elo emissi10 E 1.373.000, tendo recebido o thesouro
'10. 525 : 847~::JOO.
Este emprestimo teve amortisação anlecipada lle sorte que em 1 7 eslava
renlisada na imp rtancia. . . . .
Pug u lo juro,. . . .
.
C?rnrnis~ã ele 2 1~ ao, nego iaclores.
.
Dlt:\ cip .IUl'o~. . . . . . . . . .
Dita le amortisaçiio. . . . . . .
endo o l.rl> do empreslimo 90. o prejuizo é de .t 163.0U) ao cam bio de 27. .

8.344:650 37
223: 532;'700
83:+16'053
69:045'4 4

13. 09:096:' 62
. 725:67~' 15
1.448:744 000
23.983:51~'477

liquicl~ção

CClm bio clp. 2

de te empre Umo foi feito. entm o extremos do
27 1[4 •
EMPRESTL'!O DE

1 63

E te empre limo de E 3.300.000 foi contrnhido em 7 de outubro
de 'l863 com o fim de liquidar o remanescente do de 1824 e remir
o de 1843, e pngar o. divida flutuante do thesouro, foi l'eali ado ao
lypo de8" jlll'O de 4 o/O) commissi:ío de 2 i/ para amortisação
1 0/o p lo pagamento do juro e 1/2 pelCl llmortisflção; o valor
nominal da emi são foi de E 3.855.300, recebeu o thesouro deste
empre timo 2 .612:124.. 750.
Este.eJUprestimo tem rea lizado com regulandade as suas amortizaçõ s até o aUllo
de 1 7 n. 18 8 na imporlaucia de .
Pagou de juros. . . . . . . . . .
Com01i são pela negociação 2!.f. . . .
U~ por cenl , c mmissão do juro. . . .
MelO, com missão de amortização. . . .
endo o typo do empl'e-liJUo 88 o prejuizo é
de ~ ~5- .300 que ao cambio de 27 dá. .

26.

6:8 3?-81
6l8:275 P50
268: .' 35
17:36 '1 5

34.736:270900
27.7\l1 :415 "01
4.935:506'500
67.463:193"201
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Tendo este empre timo de liquidar-se em 1893 existe em circuloção em 1888 J!, 515.300.
A liquidação deste empresLimo foi feita entre os extremos elo
cambio 18 i/ 2 e 273/ 8 ,
EMPRESTIMO DE

1865

Este empresLimo ele J!, 5.000.0:0 conLrahido em 12 de setembro
para os sel'viços extraonlinarios do illlperio previstos nas leis de
26 e 28 ele jUllho de 1865 foi realizado DO typo de 74, juro de 5 %
commissão pela negociação 2 i/ 2 % para pagomento do juro t%
e 1/ 2 para omortização, que deve Ler logar no fim de 370nnos, n
emissão nominal foi de 6.963.600, o Lhesouro recebeu 44.444:000$800.
Este empreslimo tem feito regularmen te a
sua amortização, que até o anno de 1887
a 1888 importava em. . . . . . .
Pagou de juro. . . . . . . . . .
Commissão pela negociação 21/2. . . .
Um por cento, com missão pelos juros. . .
Meio, commissão por arrematação. . . .
Sendo o typo do emprestirno 74 o prejuizo
é de .t 1.963.600 que ao cambio de 27 dá.

70.914:803:'050
1.111:000 o o
70 :148' 30
130: 185$211

26.037:042'217

72.865: 136'291
17.452:476' 00
116.354:655 308

Tendo este emprestimo de liquidar-se em 1902 existe em circulação J!, 4.427.600.
A liquidação deste empresUmo foi feita entre os extremos do
cambio 18 i/ 2 e 27 3/ 8 ,
EMPRESTIMO DE

1871

Este emprestimo de J!, 3.000.000 contrahido em ,23 de fevereiro
para o serviço do imperio foi realizado ao typo de 8 , juro de 5 %
commissão de 2 1/ 2 para os negociadores 1 0/ o pelo p Igamento do
juro e i/ 2 de amortização que deve ser total em 1911, a emissão
nominal foi de J!, 3.459.60::1.
O thesouro recebeu 26.521:746$482.
Este emprestimo tem feito reglllarmente a
sua amortização, que até o anno de
1887 - 1888 era. . . . . . . . .
Pago li de juros. . . • . . . . . .
Com missão de 2~ % pa.ra os negociaclol'es .
Dito p los juros . . . . • .
Dito pela amortização'. . . .
::lendo otxpo do empres\imo 89 o prejuizo
é de .t 459.600 ao cambio de 27

8.41.'6:961 389
25.823 :l22$2"0
663:038 660
258:231.222
4.2.134':801

26.786:526'963
4.082; 924$80G
39.296:413$l52
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Tendo este emprestimo de liquidar-se em 1911 existe em circulação em 18 . E2.655.900.
A liquida "":f) até agora feiLa foi entre os extremos do cambio
18 1/ 2 a 27 3/ .
EMPRBSTD10 DE

1875

E 'le emprc Limo de E 5.000.000 contrahido em 18 de janeiro
de 1 75 para o erviço do imperio foi l'ealizado &0 typo de 96 1/ 2,
juro de 5 % , commi são para os negociadores 2 1h, pelo pagamentodo juros 1 % e pela amortizn ão 1/ 2 , esto deve ser realizada
no totDl em 1\)15, emissão nominal j.301.200, o thesouro recebeu
114 .444 :000 000,
Este emprestimo tem feito regularmente a
sua amortização na importancia de.
Tem pago de juros até 1 7 - 18 8 . . .
C IUmis ão de 2 I aos negociaelores, . .
Um pOl' cen t pelo pagamenlo ele juros. .
Meio pelo pa<pamenlo de amor~ização, . .
endo o typo do empre limo 96'~ o prejuizo de ;t 301.200 ao cambio ele 27. • .

7.8-13:256$200
34.446 : i $272
J •DOO: 000:'000
344:4688 12
39.216 \) 1

35.S30:566S365
2.677:065 00
46.350:
$165

Tendo e te emprestimo de liquidar-se em 1915 existe cm circulação em 188 E4.5 4,100.
A liquidação deste emprestimo foi feita entre os extremos do
cambio de 18 112 a 27 3/ '
EMPRESTIMO DE

1883

Este emprestimo de E 4.000.000 contrahido em 23 de janeiro
de 1883 para melhoramentos materiaes do imperio foi realizado
ao typo de 8D, juro de 4 1/ 2 , com missão 2 1/ t, aos negociadores, 1 %
pelo pagamento d juro e 112 pela 'amorlização, esta deve ser realizada no total em 1922, emis_ão nominAl 4.599.600, o thesouro
recebe u 35.552: aJO "000.
Esie emprestinlo iem realisado amortizações
até o ann de 1887 a 188 no valor ele •
~'em pago. de juros até essa elat!1, . . .
COl1l1111SS0eS de 2 J/4 aos negociadores •
1/% pelo pngamen to do jUl'O. , . , .
1 2 pela amor Llzaçào. . . . . . . ,
endo o LYPO do empL'estimo 9 é o prejuizo
de~599,60 ;t que ao .cambio de ~7 ele

2.732:896' 00
10.15 :796'404
799:920'00
10l:57964
13:66484 4

i1.073:968~

52

5.329'244.' 00
19.136: li0$452
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A liquidação foi feita entre os extremos do cambio de 18 1/2 e
21 1/2.
Tendo este empeestimo de liquidaI' em 1922 existe em cir'culação em 188 J!, 4.369.900.
Ei\IPRESTIMO DE

18 6

Este emprestimo de J!, 6,000.000 conlr'ahic!o cm 26 cle fevereiro
de 1886 para o serviço do imperio roi l'ealLado ao de typo 95, jUl'O
5%, commissão de i ']/2 % pnra o negociador, commissão de 1 %
pelo pagamento de jmos e 1/2 pela amol'lisação, cuja terminação
terá logar em 1927, emissão nominal J!, G. ~31:0 o thesoul'O rece.beu 52.662: 73885t 6 ,
Deste empreslimo apenas hOIl"e a amorlização do anno de j 7 e 18
Pagou os juros • . . . . .
Comml>;são de 11/2 % ao negociador .
i % pelo pagamenlo do jUl·O. • • • •
1/2 J'e1a amorLisação . . . • . - .
en o o typo do emprestimo 9:\ é pI'eJuizo
de ;f·tl1.000 clá ao cambio de 27. . .

°

2,3:000'000
3.0u:ô23:H.00

onô.C>

~oo

3fl :7·lG ;:?3G
2: 50 00)

~.3

0:8l9."34

3.830: 728SQGO

Tendo este emprestimo de liquidar-se em '1927 I) sua circulaçEío actual é de J!, 6.39' .90 .
Além destes emprestimos ainda foi contrahido em 1 '83 um
outro de J!, 6.000.000 ao typo de 7, jUl'O de 4 0/O, commi 50 de
11/2 % para os negociadore , 1 % pelo pagamento do juro e
1/2 % pela amortização, e que ent.ra na circulação com o capital
nominal de J!, 6.297.300.

Para bem apreciar-se o movimento de t seeviço, !lO seguinte
quadro se acham especificadas todas as verbas ele e movimento,
e por elle chega se ao conhecimento, que do empre. timo contrahidos em Londres, quasi todos realisados p la casa do Srs. Rothschild & Sons ou seus representantes, recebeu o Brazil
286.026:045.076. D'ellDs já amortisoll 15 .493:279· 611,; pagou
de juros 277.323: '129"341, e de commissão quer para a realisação
dos emprestimos, quer para pagamento de .juros e amortização
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9.537:606"574 c teve o prejuizo de M\.642:336-";024 nn differença elo
preço porque fOl'om reali ado o empresLimos, daquelte porque
entrou nu circulação, i to é, entre o preço real e o nominal da
emissão dos seus titulas.
Por esta di crip ão se vê, que da divida extema circulam os
tilulos dos emprc timo de 1863, 1865, 1871, 1 -75, 1 83, 1886 e
188 no valor de J!, 28.478.3 O, que ao cambio de 27 representa
ainda pe ado onu
obre as finanças (253.9L5:050.')00.)
E te em o esLado da divida exlerna em 31 de outubro de 18 8,
quando pOl' uma feliz opel'aç50 de credito realisada a 11 de outubro ele 18 9 pelo Vi conde de amo Prelo com a c')sa N. M.
Ro thschild ,,-Comp. da prilçn de Londre , fez a convel'sào do
tiLulo da divida de 5 % pai' outros de 4 % , levantündo para i so
um emprestimo de J!, 20.0 0.000 fl 9j e juro de 4 % , omorti ação
1/2, os mais promenores do emprestimo ainda não são conhecidos.
0- titulos de 5 % em cil' ulação são dos emprestimos de
1 G5,187J, 1 7f, 1 83 que avultavam ne...,ta data na importancia de
J!, '17.440:300, ou em rói ao cambio 27,'l55.00ü:3 Gt:i40 .
Além da grande vüntngem qlle vai da differença de 'I % no
juro, que muito avulta em quantia tão con ids1'8veL (de
7.750:469~320 para G.200:375845'3) no fim de cüdn nnno, tem- e a
não menor de reduzir qua~i toda divida a um só typo de juro, e
a uma Ó epoca de pagamento .
em duvidD ~ i uma opera.ão que muito elevou o genio emprehendedol' do Vi c nde de Ouro PI'eto, que npl'Oveitando a
opportunidade tirou della a melhor vnntagem; Q seguinte carta
dirigida a S. Ex. pela casa Roslh. child, é um documenlo que
deve ngul'ar na hi toria nnnnceira de te paiz.
Agencia Imperial do Brazil.- Londre ,9 de outubro àe 1889·
Senhor. Não queremos deixaI' partir a mala desla noite sem
lermos a honra de eSvrever a V. Ex. afim de confil'l'nar os differentes telegrammas que ultimamente tivemos a alisfaç50 de
trocar com V. Ex. a cerca do re ultado da maior operação
fi~anceira de que agora no occupnmos; temos, pOI'ém, estado
alOda ocuppados tão extraordinariamente com a immensa conver ào, que julgamos deveI' pedir a benevola indulgencia de
V. Ex. pam não entral'1110S hoje em pormenore , limitando-no
apenas a dizer, que tanto quanto nos é po ivel Julgor ne ta
occasião, temos toda' a raz'1o para estar completamente satisfeitos
com o resultado dos nossos trabalhos.
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Serão, entretanto, nece sarios muitos d ias ante de podermos
fazer a omma totol, muito anle porém, que e La corta ahi chegue, V. Ex. lerá recebido o no. so clespachos dondo-lhe completos esclal'ecimento .
A taxa do banco, como sobe V. Ex., continua ainda a ser
de 5 % , mas o.mercado monetario, temos a ?atist'ação em dizeI-o,
melhorou consIderavelmente em con equenCla de havermos importado da Americo, Ru sia, França etc., granue sommas em
ouro, cujas operaçãe contribuiram para boixnr a taxa.
A não ser e ta circumstancia teria sido muito mais cerlo
o exilo cio com'er ão.
E tamos .summamente gratos a V. Ex. por mai e~la prova
de confiança, e tomamo a liberdode de nos congl'atularmo com
V. Ex. e com o governo impel'ial pelo impol'tante economia, que
resulta para o the ouro do BI'Elzil, o que pl'OVD o alto apreço em
que é aqui lido o credito do imperio, o qUDI el'ú sen preo noss
mais ardente desejo manter.
Temos a honra de ser de V. Ex. sel'VOS muito fiei e obedientes.- N. M. Rothschild.
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.....
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26.521: 74G'~482
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52 662: 738$556
286.026:045$076
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915: 172$.[.18
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10 DO CAi\tIBIO

A apreciação do cambio no Brazil constitue estudo da mais
seria reflex~o. No regimen do papel fiduciario as alterações se
explicam pelo augmento ou diminuição da emissão, que no geral
feita pelos Banco de emissão, se constituem elies os arbitros das
necessidade da cil'culação, restringindo ou ampliando egundo o
movimento dDs transaçães que se operam. Quando porém o papel
moeda é emittido pelo Estado con tituindo a moedil corrente sem
outra garuntia enão o eu credito, a emissão não tem outro
conectivo senão no criterio e mOl"ulidade do governo, que entre
nós nilo u~a de sa fu(;ulclade sem autorisa ão do parlamento ou
extrema neces idude do seu emprego, ordinariamente por motivo
de granel e ponderaçã ,e que pela urgencia não pode haver previa
autori a ~ão.
Esta tem sido sempre u marcha da emissão do papel moeda
no Brazil, até hoje ainda não se deu um ubuso dessa faculdade, e
o quadro demon trativo desse serviço demonstra a exactidão
deste as erto.
A 55 annos tem sido este o regimen da no sa moeda, não
ob tante o con tante fabrico da moeda de ouro, prata, nickel e
cobre, que preenche igualmente os effeitos da circulação, havendo
occasião que desapparece a moeda de prata e ouro, tendo maior
circulação a moeda estrangeira, e especialmente a libra sterlina.
Maior ou menor emissão tem figurado em certas e determinada epochas, nunca o seu valor foi menor do que o representado na cedula; muitas vezes se tem fallado na depreciação da
moeda por que o mil l'eis vale mais ou menos pences, é o
cambio quem dá e a segnificação, e como a sciencia e a observação determinam que a superabundancia do papel moeda em
relação li moeda metalica isto produz; aceitamos o facto.
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Por e te principio a lei ele 11 ele setembl'O de 1846 consagl'Ou
disposições para pl'evenir n d pl'eciação da moeda; em muitos
orçamenLos exi tem disposi,ües relativa ú r Lirada do papel
moeda ela circulaç.ão, ora em (lUonlios eleterminadas, ora pelas
sobras da l'eceita.
Não tem sido rei,11isadn nenhuma destas li po içõe i:I não ser
a executado pelo contracto feito com o Bnnco do Brazil, em 1 65 a
1866 endo reduzida ne a epocha n circuloçã do papel moeda
do g vemo a 2 .\)00:0' lH e o pnpel bancQl'io circulava na so01ma
de 8 ,9 3: J 40., ma. nem por i o o comI io ftuctuou por mais de
22 a 26, quando em 1 70 a 1 71 os circumstoncio da guerra do
Paraguay exigiram n ele\ nção da emi u a '151.07 :000...: sendo
a emissão bancar'ia de 4), J 27: --O', o cambio ftuctuou entre _2 e
257/8.
A circulaçüo fielu 'ir1l'ia do gov eno l1unc influiu no movimento
do combio nem pela SIlO esco ez, c nem pela suo uperabundan ia, pois que não se I0ele 1 en 01', que uma emi são que nunca
atLingiu a soml1lU ele 200.ooU:000,·\ 1'os e exol'biLanle ás necessidades do meio cieculunLe de um paiz, que abronge uma
area de 8.337.2F' kilometro~ ou 85 %
do territorio de toda
u Europa, di vidido em 20 provincias, endo a menor a de Sergipe
com 39,090 kilometros e a maiol' (que é o Amazonas) com
i, 97.020 kilometl'o ,
Não existe uma estatistica da população do Brnzil, como era
para desejar, tanto quanto ó po ivel aproximar do calculas
existentes não excede a sua população d 14.002. 35 pam uma
superficie de 8.,_37.21 0 , o que dá pal'[l cada l1abiLante 1,67.
Não se pode e llem se deve c n iderar como llma uperabulldancia da circulação, a ci,'cul11stancia eventual, de, em alo'uma
occasiões, pelo des nvolvimento ele transacrões commel'ciaes
afluir a uma ou outra praça obundancia ele capitaes, islo é nmB
consequencia natul'Dl das tran ac 'õe , pOl'ém de pouca duração,
pois que, assim com veiu, volto.
Circumstancias e. peciaes existem, que repl'esentam o pl'Íncipol
papel nesse movimento, algumas vezes até tomando o verdadeiro caracter de especulação.
Poucas vezes o cambio é a vel'dadeirn expres ão das necessidades commerciues e o seu repl'esentante nas transações, a sim
só acontecia qL18nd o negocio das cambiaes era feito, quasi que
directamente entl'e o importadol' e o exportador, depois que essa
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transação tomou as proporções de verdadeiro negocio, estabeleceram-se bancos exclusi vamente destinados a elle, ordinariamente
iDglezes, e a cambial submetteo-se ao capricho do dinheiro
estrangeiro, constituindo- e uma mercadoria como outra qualquer, e nelIa não só se exerce o negocio, como a especulação.
Duas circumstancias influem principalmente para este resultado, a primeira con i te na crescente necessidade, que tem o
governo de capitaes na Europa, nüo só pelos seus compromissos
em relação ao erviço dos emprestimos externos, que de anno a
aDno augmentam, como pelas numerosas despezas que aIli se
fazem.
A Eegunda circum tancia está no importante capital) que todos
os annos é retirado para a Europa para a manutenção de innumeros passeinntes que a percorrem, e daquelles que alli tem feito
a sua as istencia permanente deixando no Brazil o seus capitaes,
e retirando o seus rendimentos.
Esquecendo por momentos as theorias, que são positivas e
verdadeira, reduza-se a questão aos fados.
O que não l'e tn duvida, . que com a nossa fraca moeia teme mOi1Lid
credil do Brazil com tal vantagem, que os seus
LiLulos de divida sempre gozam de cotação ubida, e quando
appUl'ece solicitando empre timos no grande centro commercial
de Londre , não faltam tomadores para os seus titulos.
Com e' a fraca moeda tem o Brazil prosperado, e satisfeito os
seu compromi sos sem que nunca o seu credito fosse aDa lado
ou compromettido.
ão quer i to diz r, que e,in o papel moeda um bom meio
circulant , mas prova, que quando elte ~ regulado com prucI n ia e moralidad produz os melhores effeitos. Com elle fez o
lLnlia o SU::1 Ilnidade; n Inglat l'l'a 01 ateu o Imperi de NapoleJo I' a Pl'lI siu multiplicou a sua marinha, de envolveu o eo
cornmercio, animou a ua industrio, e cortando o seu territorio de
estradas de ferro constituiu se a pl'imeil'a potencia militar da
Emopa . a Austria-Ilungria salvou-se dos desastres e de crises
coloniaes e hoje é uma nacionalidade respeitavel; o E tado
Unidos com elie impedirão o desmembramento da patria, na
medonha guerra de separação, a Republica Argentina com elle
vae caminhando; o França com esse recurso extremo salvou se
dos de astres financeiros da cl'uel indemnisélção á Allemanha.
e porem o papel inconvertivel é um mal para o qual devem
lI. F.
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convergir todos os esforços a fim de acabaI-o, bem merece do
puiz o Visconde de uro Preto, que entre as suas importante
medidas filJaFlCeiras, não esqueceu esta, que tendo o seu come o
no decreto de 6 de setembro de 1 89, que detel'minou a conversão
das nota de 500 em ouro, terminou com o seguinte contl'acto
com o Banco Nacional: (*)
Aos 2 de ou tubro de 18 9, na directoria geral do Contencioso,
presente o Sr. Barão de Paranapiacaba, procurador fiscal do thesouro nacional, compareceu o Exm. Sr. Visconde de l' igueiredo na
qualidade de presidente do Banco Nacional do Brnzil, e dis e que
havendo eIle entrado em accordo com o governo para ore gate do
papel moeda do E tado, vinha em virtude da portaria de ta data
de S. Ex. o Sr. con elheiro mini tro da fazenda, a ignar o presente termo, em que o mesmo banco se obriga ás eguintes clausulas:
1. o O Banco Nacional do Brazi! retirará da circulação nos prazos determinado na clau ula 4a todo o papel moeda do E tado,
entregando ao g verno as re pectivas importancia em moeda de
ouro nacional, ingleza ou franceza de 10 a 20 francos, ou em notas
do thesouro. O governo reserva-se o direito de resgatar as notas
de 500 a 2$000 por meio de moedas de prata que cunhar ou por
outra qualquer, que julgar mais conveniente.
2. o O governo entregará ao Banco Nacional do Brazil, pela
somma nominal das notas que o mesmo banco for retirando da
circulação ou pelas quantias em ouro que Í01' entregando, titulo
ou apolices da divida publica ao par, com os juros annuaes de
4 % ( qua tro por cento) amorti ação annual de 2 % pago em ouro,
aquelles por meio de coupons trimen ae , e esta por compro,
quando estiverem os titulas abaixo do par, e por orteio, quando
estiverem acima, sendo o serviço do pagamento de juros amortisação feito no Rio de J:meiro, Pariz, Londres, Li bàa, Porto,
Berlim, Amesterdam e Nova York. Osjuros e amorti ação principiarão acorrer do dia em que se fizer entrada no thesouro das
notas resgatadas, ou das quantias em ouro.
O governo reserva-se, porém, o direito de augmentar a taxa
da amortisação I)U de atisfazer de prompto e ao par toda as respectivas apolices que se acharem ainda em circulação.
3. o O Banco Nacional do Brazil poderá di por livremente de
metade destes titulo ou apolices, e só alienará a outra metade
depois de autorisado pelo governo.
4. o O troco se effectuarã pelo minimo nas seguintes proporções:
5 % durante o anno de 1889; 5 % durante o anno de 18\10; 10 %
durante o de 1891, 25 % durante o de 1892; 25 % durante o de
1893; e 30 % durante o de 1894. De at;cordo porém, com o governo,
poderá o banco augmentar a proporção do resgate. O governo
desmonetisará no fim do anno de 1894 o papel moeda que possa
então existir ainda em circulação.
(') Hoje tambem feito pelo Banoo do Brazil em parte igua.l.
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5. 0 O governo compromette-se a não emittir papel moeda emquanto durar o Ban o Nacional do Brazil.
6. o As acções dll Banco Nacional do Brazil e os bilhetes por
eUe emitLidos i entos de qualquer taxa ou imposto si o poder
legislativo o permittir o que o governo solicitará.
7. o Os bilhetes do Banco Nacional do Brazil terão curso legal
no Imperio, e serão recebidos em todas as estações publicas
geraes, provinciae e municipaes.
o Os bilhetes do Banco acional do Brazil serão sempre trocados ü vista por moeda de ouro, de que trata a clau~ula ia
salvo os ca 'o de guerra, revolução cri e politica ou financeira,
em que o governo providenciará, quanto ao troco corno fôr mais
conveniente.
9. o O governo solicitará do corpo legislativo autorisação para
que não só tenha curso legal a moeda de ouro de 917 millessimos
de outro paize, adoptando por typo a proporção legol de urna
oitava de ouro por 4" ma tambem possam ser acceitas e formaI' parte do deposito as barras de ouro que, por exame feito
na cosa da moeda do Rio de Janeiro se reconhecerem do toque
de 917 ou mai millesimo .
E pelo r. coo elheiro procurador fiscal foi dito que, em
nome e por parte da fazenda nacif)nal aceitava este contracto
a im como nelle e contém, e foi estipulado, mandando, para
constar lavrar e te termo que, sendo lido, assigna corno presidente do banco contractante. E eu, João Alves da Visitação, 30
e criptl1rürio do the omo o e crevi.- Bal,ão de Paranapiacaba.
- 'Vi conde ele Figueiredo.

Por e te contracto se con egue o desideratum, pelo qual se
cloma desde que foi pl'Ol11 ulgada a lei de 6 de outubro de 1835,
o qual deu cur o fOI'çado,ás notas do Banco do Brazil, desde então
qua i que sem interrupção, não houve mais um ministr'o da fazenda, que no seu relatorio tratando do meio circulante, não
lamenta e o pernicioso recur o do papel moeda; diver a dispo içõe exL tem na legi lação do paiz em referencia ao eo resgate
já d Linando- e quantia annual, já pondo se á disposição do governo a obra do orçamento. em por um, nem por outro meio
nada se con eguiu, chegando- e asvezes a retiraI' por um lado e
a emittir pOI' outro.
E tu opera ão, que até sugeriu idéa de um grande emprestimo, ou fi 'enda da melhor propl'iedade do Estado (estrada de
ferro D. Pedro II) nunca foi seriamente emprehendida, todos
á julgavam de uma necessidade indeclinavel para a felicidade
do paiz, constituindo um cancro que devorando-lhe as entranha ,
roubava-lhe a for as do seu progresso.
A conversão do papel moeda inconvertivel não é pois uma
questão de controversia, todos reconhecem da sua necessidade
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dando, estabilidade no meio circulante, fazendo desflpparecer
as precipitadas perturbações do cambio, e até, como muitos
pensam, os males que no tem afligido.
Pois bem levado a effeito o contracto de 2 de Outubro de 18 9
feito pelo Visconde de Ouro Preto, e realisa a su a extinção em 1894.
Em 1822 epoca da independencia do imperio, o papel-moeda
em circulação apenas se limitava á emissão do Banco do Brazil
na importancia de 9.'170:920., com gyro circuescripto á praça do
Rio de Janeiro; em 1 30 essa emissão se tinha elevado a
19.174:920., que foi substituida por um novo padrão garantido
pelo governo, entrando o banco em liquidação. O cambio que
até essa data fiuctuava entre 323f4 e 51 1/2 desceu a 25 e fizeramse transacções a 23; em 1835 essa emissão chegou ú imporlancia
de 30.702:559:1) tendo curso forçado, estava estabelecido o regimen
do papel-moeda, inconvertivel, no emtanto o cambio regulava
entre 32 e 40, descendo a 34 e 36 1/4 em 1837 e a 30 em 1838 endo
a emissão nessa data de 39.475:120", e assim se conservou com
pequena differença até 1840.
Os documentos consultados até essa epoc ácerca do movimento de cambias, e valor da impor tação e exportaçã são lão
incompletos e difticientes, que apezar de haver sido installada n
Associação Commercial ou Praça do Commercio em 1834, não
existe registro dessas transacções, e nem é de admirar quando
só em 1875 a Junta dos Corretores principiou a occupar-se
dessa estatística; i to obriga a tomar como ponto de partida o
anno de 1840, e realmente foi quando com alguma regularidade
disso se tratou.
57.727:000'00
4 L. G71 :000'000

i 40. Valor da importação .
»

Deficit

da exportação
.

.

.

.

.

Saques sobre Londres
Feitos pelo til sour .
40. iQ():5()- ·O~U
30 32
56.040: OOO~~
39.08.1: 000 '000

Papel-moeda do governo
Extremos do cambio .
1 41. Valor da importa 5:0 •
»
da exportação .
Deficit

.

.

.

.

.

Saques sobl'e Londres
Feitos pelo thesollro.
Sobre Paris. . . .
" Hambm'go. .
40.471:800~OOO
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Extremos do cambio .
1 42. Valor da importação
II
da e:rportação
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43.6 9:115$000
28~,30}f

50.639:000$000
41. 039 :000 '000

Deficit

. . . . .
, aque sobre Londl'es.
Fei tos pel? thesouro .
obre Pal'1s. . . .

9.600: 000:'00
14.665:200'000
1.3 6: 1813368
1. O !: OuO~OOO
26.735:381~68

Papel-moeda do governo.
Extremos do cambio . .
1843. Valor da importação
»
da expOl·tação

46.520:997'000
24 3(, 27
55.289:000SQOO
43.800:000:000

Deficit.

..
aques sobre Londres
Feito pelo thesouro.
obre Paris . .
li
Hamburgo.

11.489:000'000
16.400: OOOSOOO
4. 553: 82,2S913
2.500:000.' 00
OO:OOOsOOO
48.267:49 ~OOO
24 :l!, 25 :v
57.228:000.'000
47.054:00 ~OOO

Pa peI-moeda do governo.
Extremos do cambio . .
1 -l4. Valor da importação
»
da exporta ão
Deficit . • . . .
aq ues sobre Londres
Fei tos pelo tbesouro.
obre Pari
, •
»
IIamblll·go.

.

.
50.379:63 000
24 M, 26
52.193: 000.'000
53. 630 :000'000

Papel-moeda do governo
Extremos do cambio .
1845. Valor da importação
II
do. exportação

1. 437 :000.'000

aldo
aques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
obre Paris . . .
II
Hamburgo. .
27.395:877$834

t

50.668:475 000
25 !~, 28 ~
55.740:000"'000
52.449:000'0 O

Papel-moeda do O'overno
Extremos do cambio
'1.6. Valor da importação
»
da exportação
Defioit

. . . . .
aques sobre Londres
Feitos pelo tbesou1'o.
Sobre Paris. . .
II
Raro burgo .
~9.403:60G$497
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Papel-moeda do governo .
Extremos do cambio
1847. Valor da importação
»
da exportação

48.783:909$000
27 I' 29
47.349:000'000
57.925: 000$000
10.576:000~000

aldo .
21. 992:040~000
4.692:5l7 974
968:750'000
560:000$000

SaqueR sobre Londres
Feitos pelo thesouro .
Sobre Paris. .
»
Hamburgo.

28.213:307:;>974
47.802:226:'000
24 U, 28
51.569: 000,'000
56 .289 :000 '000

Papel-moeda do governo
Extremos do cambio
1848. Va~or da importação
lt
da exportação

4.720: 000 000

aldo
Saques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
:::lobre Paris . .
»
Hamburgo.

56
3.690:217: 17
1. 155: OOJ$ 00
936:000'000

14.021:148~

16.502:426$673
Papel-moeda do governo
Extremos do cambio .
1849. Valor da importação .
»
da expoatação .
Deficit . . . . .
Saques sobre Londres
Feitos pelo the~ourQ.
Sobre Paris . . .
»
Hamburgo. .

4.133:000$000
22.716:468$861
4.727:221.'-24
1.530:0 $ 00
1.071:000$000
34.177: 696-$388

Papel-moeda do governo
Extremos do cambio .
1850. Valor da importação .
»
da exportação .
Deficit . . . . .
Saques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
obre Paris . .
"
Hamburgo.

9.130:000$000
25.859:375' 00
4.405: 078 630
1.232:400 000
1. 897 :500$00
42.524: 353$630
46.684:061 000
27 1', 30 ~
()2 . 60: 000 '000
66. 640 :000$000

Papel moeda do governo .
Extremos do cambio . .
185i. Valor da importação .
"
da exportação .
Deficit . • . . .
Saques sobre Londres
Feitos pelo thesouro .
Sobre Paris. . . .
»
Hamburgo.

26.220:000"000
31. 905 :470 000
5.483; 827. '584
2.768:000 O O
3.040:00 SOOO
69.417:297$584
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Papel moeda do governo
Extremos do cambio. .
1852. Valor da importação .
»
da exportação .
Defioit

.

.

.

.

.

46 684:317S000
27Jf 30 !oe
87.332:000$000
73.644:000 000
13.688:000$000
28.547:190$000
3.902:285 168
3.094:00 OUO
3.360: 000~000

Saques sobre Londres
Fei tos pelo thesouro .
'0 bre I ads.
. . .
»
namburgo. .

Papel moeda do governo .
Extremos de cambio. . .
1853. Valor da importação .
» da exportação •
lJeficit
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.

46.684:317$000
2 ~ 30 l(
85.838:000$000
76.842:000$000
8.996:000$000
27.950:490'000

aque sobre Londres.
Feitos peI? thesouro .
obre ParIS. . . .
» Hamburgo.

6.182:949.~497

3.927: 000$000
4.140: 00 000
51. 197:23 497

Papel moeda do governo.
EXlremos do cambio. • .
i 54. Valor da importação
»
da exportação.

46.68,1:317"000
27~f 29!oe
85.171:000~ 00
90.699:000 00

Saldo
39. 08:297~770
3.215:5HS40i
5.256:00 SOOO
5.152:000 00

aques sobre Londres
Feitos pel~ the ouro
obre Parls. . . .
»
Jlamburgo. •

53.431: O "i71

Papel moeda do governo .
»
»bancario..
62.223:505 000
26 }f, 28 !oe
92.778:000'000
94.432:000'000

Extremos do cambio
1855. Valor da importação
» da exportação.

1.651:000 000

Saldo.
Saques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
obre Paris. . . .
»
Hamburgo.
66.307:967$259

Papel moeda do governo
»
»bancario •
Extremos do cambio.
1856. Valor da importação
»
da exporta~.ão.

67.755:675'000
2i, 2 !4
125.351:000.000
114.553:000$000
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Deficit

.

•

•

•

10,70 :000'000
·17.298:23 '793
5.922:676.331
5.225: 000.;00
5.142: OOO'SOOJ

•

aques sobre Londres
Feitos pelo tbesollro .
Sobre Pa,ris. . . •
»
H,~m burgo.
•

7·1. 3 ": 913"624
Papel Inoeda do governo
»
»
bancario .

45,602: 8)j~000
4') ,127: 9(0)000

Extremos do cambio.

85, '20: 775"000
2t> i8 2 !(

57. Valor da import,~ção
»
da exportação.

130 .440 :00 ~OOO
00 . 246: 000"000

Deficit

.

•

•

.

3·1.104:00 .~ 00
26, O16 : n 40'~OOU
7.062:5 6.'5 6
3 ,530: 000,;;000
1.617:000 '000

.

'aques sobre Londres
l~eitos pelo thesollro.
Sobre Paris. • •
»
Hnmburgo.

72.450: 426).1 6
Papel moeda do governo •
»
»
lJll.ucario.
Extremo. do cambio

127.722:000'00 )
106.805:UOO·· 00

185 . Valor da im portação
»
da exportaçào
JJ2fiait.

•

.

.

.

Saques sobre Londres
FeItos pelo thesouro .
obre I aris. • . •
»
Hamburgo. .

Papel moeda. do govemo .
»
)'
bancado.

41.664:698.'000
50.904: 520.'000

Extremos do cambio

92 .51)9 : 21 '000
22 ~ 27

185J. Valor da iniportação
»
da ex portaçào

113.027: 000'000
112,957:000 OO~

Deficit

.

.

.

•

70:000~000

.

Saques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
Sobre Paris. . . .
» Hamburgo. •

66,230:852:0;000
8.434:646;343
5.87 :524'000
1.995:600'000
82,609:622 343
40.700: 618'000
55,172: 480$000

Papel moeda do governo
»
»
bancario,
EJ>·tremos do cambio,

, ,

t

t

•

,

•

I

I

I

•

. Çj5, 873: 098$000
~4 li 26 1~
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i 60. Valor da importação
»

lJcficit

123.720:000.000

da exportação
.

•

•

.
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123.171:000~00

.

aques sobr~ Londres
Feitos pelo thesouro .
obre Pal'ls. . . .
»
FIamhurg-o. .

Papal moela do governo .
»
»bancario .

37.599' 6·~000
50.390:980$000

Extremos do cambio.

87.990: "'000
24 ~ 27 \(

1861. ,"alor da importação

110.531:000:'000
:120.719:000"000

»

da exportação

10.1 9:000.000

aldo .

105.499:078SQOO

aques sobr Londre
Feitos pele thesouro •
obre Paris. .
»
liam burgo .

9.306: 5C972

.~ 7:500"'000
2. '160: 000 '000

35.10 :37' ,,00
46.9 3:590"000

Papel moedn do governo .
..
»bancario.

82. O11 :963$000
24~i

E:dremos do cambio

26~

I 62. Yalor da importa ão
»
da expol·tação
Saldo.
aque~ obr Londres
Fei los pelo thesouro .
obre Pari. . .
»
llamburgo. .

Papel moedn d "O I'e 1'11
»
»
bo.ncario.
~9.063:7-1-!S000
;2.!"
27 ~

Extremos do cnOl bio.

125.6S5:000SQOO
130.565:000"'000

1863. Valor da importação
" da exporta ão .

4. 0:000'000

Saldo.
aques sobre Londre
Feitos pelo ttlesouro
obre Pari • . .
»
Hamburgo ..

92.435:200"'000
6.985:076$610
0.894:000'000
2.739:200 000
1t2. 053: 476:'6to
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Papel moeda do governo
»
"
bancario .

39. 594 :446 000

Extremos do cambio

81. 723: 240$000
26 %, 27'

1864. Valor da importação
" da exporta ão

131.746 :000~000
Bt. 06 :OJOSOOO

Saldo

9.322:000 000

Saques sobre Londres .
Feitos pelo tbesouro
Sobre Paris . .
»
Hamburgo. .

51.128:8oo~000

76.041:576$000
11. 438 : 211.~248
13.690:00 000
3.658:760~000

104.828:547$248
29 .094: 440$000
70.6-19:31" 000

Papel moeda do governo .
"
"
bancario

99.513:73"'000
Extremos do cambio

25 % 27l\

:1865. Valor da imrorlação
» da eyportação

137. 777:OO<ll)~O

aldo

19 .240 : 000~000

157.077:oo0~000

aques sobr? Londres
Feitos pelo thesoaro .
Sobre Paris . . •
»
Hamburgo...

28 . 090 :94OSOOO
72.558. 095~000

Papel moeda do governo.
»
"
bancario.
Extremos do cambio

:100. 649 :035.$000
22 ~, 27 \(

1866. Valor da importação
»
da exportação

145 .002: 000'000
~53. 253: OOO~)OO

Saldo

8 .251 .000'000

Saques sobre Londl'ea
Feitos pelo lhesouro.
Sobre Paris . . .
" Hamburgo.

80.200:000 000
12.387:031.5:17
12.100 :000 000
3.172:500~ 00
107.1!59:531$517

Papel moeda do governo
"
"
bancario .
Extremos do cambio

:1867. Valor da importação
» da exportação.
Saldo

28 . 900 :940$000
83.963:14' 00
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Sobre Paris . .
,. Hamburgo.
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94.067:00$0000
25.049:229.2 O
17.672: 000. '000
3. J 20: 000$000
139.908:229s,280

Papel moeda do governo •
»
»
bancaria..

42. 560: 0!4$000
74.600:215 000

Extremos do cambio

117.160:259$000
19~, 26 %

• Valor da importação
» da exportação

16 .51.0: 000$000
207.723:000$000

aldo

39.213:000$000
133.145:600 000
25.144:530$6 O
17 .489: 120$000
1.306:144$000

aques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
obre Paris . . .
" Hamburgo. .

177.074:394$600
81.749:2748000
42.936:935 JOO

Papel moeda do "overno
"
»
bancario .
Extremo do cambio

124.686:209 000
!4, 20

1869. Valor da importação
" da exportação.

155.687:000$000
200.235:000'000

aldo

44.548:000$000

aques sobre Lonrlres
Feitos pel~ the ouro.
obre ParIs . . .
" Hambm·go. .

127.229:722 000
55.995:045:;;000

Papel moeda do governo •
"
lO
banoado

183.224:767$000
1 • 20

Extremos do cambio •
laia. Valor da importação
" da exportação

i 37.264: 000;~OOO

aldo

29.685:00G$000

166.949'000$000

Saques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
Sobre Pari.. . .
" Hamburgo.

149.397:628"'000
43.i2\l:245$000

Papel moeda do governo
"
,.
bancaria .
Extremos do oambio •

.

.

'

.

192.526:873 000
19 %, 24*
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1871. Valor da importação
»
da exportação
aIdo
aques sobre Londres
Feito pelo thesouro.
'obre Paris . • .
»
Hamburgo. •

153.555:580'000
13.523: 123..;02,
6.214:096:'50
1.617:350;'000

151.07 :0131; 000
40. 727:550~000

Papel moeda do governo
»
»
bancario.
Extremos do cambio

22,25 ii

1872. Valor da importação
» da exportaçã.o

156.730:000'000
215.893 :000'000

Saldo

59.163:000,000

Saques sobre Londres
Fei tos pelo thesou ro.
Sobr Paris . . .
» Hamburgo. .

163.780: 5303000
\) .347: 371. '735
9.547:845'0 O
2.295: ()'SOOO
184.971:644 733
150. 6:740;000
38.000: 000'000

Papel moeda do governo .
»
»
banca[·io..

188.
Extremos do cambio

1873. Valor da importa ão
»
da exportação
aldo
aques sobre Londres.
Feitos pel!? thesouro .
obre ParIs . . .
»
Hamburgo.

Papel moeda do governo .
»
»
bancario.

149.578:732:'000
35.432:050' 00

Extremos do cambio

185.010:782.:'000
25 ioí, 27

1874. Valor da importação
" da exportação

162.484: 000'000
205 .579: 000'000

Saldo

-l3. 095: OOO~OOO

Saques sobre Londres
Feitos pelo thesouro .
Sobre Paris. . .
>, Hamburgo.

177. 216: ooonooo
24.916:54' 945
21. 542: 900'000
6.673:800 000
23Ó.:H!J;2~945

no
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Papel moeda do governo
~
»
bancado.
Extremos do cambio
1 75. Valor da importação
» da exportação
aldo

.

17 .7t9: 000$000

aq ues sobre Londres
Feil{)s pelo (hesouro .

o)'ra Paris .
»
Hamburgo.

lS'u.

Papel moeda do governo.
»
»
bancario

149.501:299'000
32.367: 4-00.'000

Extremo do cambio

181. 86 ;699.'000
26 '(, 28"

Valor da importação
»
da exportação
aIdo
:aque obre Londres
Feho' pplo LheslJuro.
'obr J:'al'is
.
»
Uamburgo. •

Papel moeda dI) g vemo.
»
»
bancario.
~xtromo

do cam bio.

l'n. Valor da importação
»
da exp rtação
ald
aq lIOS solml Lon Ire.
Fei Los pelo Lbesomo.

obl'e Paris . .
» Hamburgo.

.
.

Papel moeda do governo
»)
»
bancaria.

14- .347:859'000
30.000:0 0,'000

uo cambio

179.3r:85 .000
23, 25 !i

t 7 . \"alor da importação
» da exportação.

165.319: 000·'000
210. 4:000~00

ludo

4-4-.4-85:000';;000

I~xlremos

686

HISTORIA FINANCEIRA
aques sobre Londres
Feito pelo thesouro.
obre Pari
. .
»
Hambu 1."go.

Papel moeda do "'overno .
»
»
bancario
Extl'emos do cambio
1879. Valor da importa 'io.
» da exporla ão
aldo

49.214: OOO~OOO

Saqups ,;obre Londres
Fei to pelo thesouro.
Sobre Pads
. .
»
Hamburgo.

1D3.45!J:96~')!l2

54. 270: 135:~700
1 .432: 630 '500
1. 313 : 629$200

267.476: 357. 990
Papel moeda elo governo
»
»
bancario.

159.2,' :354.'900

Extremos do cambio

216. (112: '04~000
19 't 2-3'4

i 80. Valor da importnção
»
da exportação

1 l. 00:;: 0')0:00 I
125. 51:00)'lOO

27.6~:450'000

Defioit
Saque' sobre Londres
Fei tos pelo the"ouro .
obre Paris . .
»
Hamburgo.

Papel moeda do governo
»
»
bancario.

1'. .199:591.'000
26. li :22TOOO

Extremos do cam bio

215.G77:74& O
20. 23 li
i 2.251 :OOO~OOO
209. 51: 000'000

1881. Valor da importação
»
da exportação
Saldo.

27. 600 :OOO~OOO

Saques sobr!' Londres
Feitos pelo thesouro.
So bre Paris . .
»
Hamburgo.

Papel-moeda do governo.
»
»bancario.

1 .155:45&'000
2.J- 129:150.'000

Extremos do cambio

212.284: 605 '000
20 's, 23

• •

DO BRAZIL

687

2, Valo,' da importação
»
da exportação
aldo,
'aques sobre L odres
Feitos p lo Lhesoul'o.
'obre Paris . .
"
ilamburgo.

l-i. 685:072,54
32.755:056. 3
7.7 '7: 612.)320
1. '19: 709;;650
i94.047:451$140

Papel-moeda do governo.
»
,.
bancal'i

i

.1:-1):973;'000
U .12v: 150. '000

Extremos do cambio
Valor da imp rh ão
,. da exportação
aldo .
'alJues obre Londre
l;eitos Pi l~ the ouro.
obre Pat'ls . . .
"
Hamburgo.

143.769:730'00
6.662: 2368350
iO.792:OOl'250
2.095:054'0 O
i63.319:6 1.'698

Papel-moeda do govern? .
»,.
bancano.

1 .041:0 7. 000
22.955:90 '000

Extremos do cambio

210.996:9 7 00
20 13/ 16 , 22

I ' . Yalor da imp rtaçã
,.
da ell.'1Jortação

174,431: 0:)0 000
226.269: 000. '000
aldo.

'aques sobr Londres
Feito' pelo thes ltro.
bre Paris . .
,.
LIambut'go.

51. 3 :00 '000
150.496:3 ·'000
35.221: 54"940
1,1.192: 131$360
1.2l7:550·400
201.127:844;'700

Papel·moeda do governo .
"»
bancario.

1 7.936:001 00
21.6 9:300~000

Extremo do cambio

209.625: 96l '000
19 !4, 22 'í

5. Valor da importação
»
da exportação

i97.501:000' uO
194.961:000.'000

Deficit . . . . .
aques sobre LondJ'e
1'eitos pelo lhe ow·o.
obl'e Paris . .
»
Hamburgo.
i97.67,1:

7 925

Papel-moeda do governo .
»»
bancario.

1 7.343:72<> 000
20.517:725 000

Extremos do cambio

207.861 :450$000
i 7 ;S, i9 li

.
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20\). 406 :OOO~OO
2H3 .2Hl' 000'OQO

1886. Valor da importação
"
da exportação
aldo.

5,1. 113: 000$000

, aques sobre Londres
Feilo pelo the ouro.
obre Paris . . .
"
Hamburgo..

Papel-moeda do g(\verno .
»"
bancario.

r
'/16'

213 ..Extremos do cambio

21 2

310. 5 :000,'0 o
355.5~2:000. 000

1 7. Valor da imporla'ão
(')
»
da exportação

.g, 742:\J00~OO

, alrlo ,
aques sobre Londres
Feitos pelo thesouro.
obre Paris . . .
»
Hamburgo. .

1

5·~OOO

3~

270.0G6:010,~

6
4\). 73:9tl5 ...'335
2l. 463 :2·17.'06
1.012:442:350

Papel-moeda do !t0verno .
»"
bancal·io.

I,A.335:2(l4.' 00
17. \)56:3i5.~0~0

güremos li

c,LmiJio

:202.291:60. 'lJlJ'J
21'16. 23 '"

Y"lor da importação
»
da exportação

2fjO . 0Ci~ :01' '000
212. j 2: 001)';000

Deficit . .
. 'aq ue sobre Lond r s
.:obre Paris. . . .
»
Hamburgo. .

Papel-moeda do
»»

~overno .
banc~rio.

1 . '1:263' 00
l6.-11\): 100:001
2);;.2 0:363,000

Extremos do :1Inhio

22

3'.

2ti

';.11

Como se v'\ nfto e. t"1 compl'el1endido ne L movimento de
cambios o capilal que annualmente exporta o Bl'uzil para Portugal e a UaHa, não só para saldar os compromissos commel'ciaes, como especialmente os rendimento de importantes
ca pitaes, que, conservados no paiz, manLem Q exi Leneia de
grande numero de capitalistas que alli vivem ou viajam; e além
disto as pequenos e repeLidas quantias inces ontemente remeWdas pela numerosa colonio portllglleza e italiona, avultam coos i(') o

exercicio de 18 7 omprehende tres semestl'ea.
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deravelmente neste movimento, mas que não são cotadas na
praça, sendo as remessas feitas quasi que particularmente por
bancos ou agencias de bancos portuguezes aqui estabelecidos.
Não 11a exagero em calcular-se em.30,OOO:OOO· a importaneia
annual, que do Brasil vai para Portugal e a Italia.
Tendo-se em consideração o expendido, chega-se ao seguinte
resultado: Que as liquidações annuaes são sempre feitas com
grande cleficit para o paiz.
Que o governo pelos seus compromissos nas differentes
praças da Europa, especialmente em Londres para o s~rviço dos
emprestimos, e outras despezas, é sempre um concorrente ao
mercado das cambiae , o que ordinariamente produz a depreciação do cambio;
Que si a emissão do papel moeda pela sua quantidade em
algum anno parece ter coincidido com a baixa do cambio, em
muitos outros indica perfeita neutralidade já augmentando, e o
cambio subindo, já se conservando estacionaria, e o cambio fluctuando segundo outras circunstancias;
Que e ttlS transacções são feitas por bancos, que além do seUl
credito, compram o papel commercial, ordinariamente pelo
cambio mai elevado, fazendo jogo, como ordinariamente acontece com qualquer mercadoria;
Que emquanto as liquidações annuaes se fizerem com tão·
avultado cleficit o cambio estará sempre ao arbitrio dos sacadores, quer a emissão do papel moeda seja grande ou pequena,.
ou o meio circulante seja fiduciario ou metallico, a menos que
este não e esgote como outra qualquer mercadoria, e o ouro
será exportado na mesma proporção da cambial,
Que os saldos do valor da exportação sobre a importação,
quando existem, não teem influido pela sua pequena importancia
nos grandes cleficits, com que se tem encerrado a liquidação
annual;

H. F.'
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Qu~dro demonst.rativo

da emissão do papel moeda do ~lItado
e bancario, movimento do cambio e emissão dali apolicell
da divida publica em vIrtude da lei de IS de novembro
de 18~"'.

EXl1JROICIOS

PAPEL MOEDA

BANOARIO

OAlIlnto

APOLICES Dll 6 %
CONVERTIDAS
EM TITULOS DE 5 %

Medios

1822
1 23
1824
1825
1826
1827
.....
1828
1829 - 1830 20.507:430$000
1830 - 1831 .
1831 - 1832. . . • • . '
1832 - 1833. . . . • . '

48 ~
50 !4
48
51 11..
47 'I, G
35 ~,
32 ~
25

23
24 %
35

13.496:600$000

Ext?'cmos

1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 ·1843 1814 1.845 1846 1847 ,1848 1849 1850 1851.. 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862·
1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 -

1834. . . . • . '
1835 30.702:559$000.
1 36. . . . . . '
1837. . . • . . '
1838 39.475:12)$000.
1839. • . . . . '
1840. . . . . . '
1841 40.199:595.000.
1842 43.689:115$000.
1843 46.520:997~000.
1844 48.267:496'000.
1.845 50.379:633~000.
1.846 50.668:47~ 000 •
1847 48,783:909 000 .
1848 47.802:226,000.
1849 47.531:613$000·
1850 46.884:061$000.
1851 46.684:317$000.
1852 46.6 4:317$000 •
1853 46 .684: 805 ,000.
1854 46.692:805 000
1855 46.692:805 000
1856 45.692:80SSOOO
1857 43.676:895$000
185
41.664:618 000
1859 40.700:618~000
1860 37.599:373~00
1861 35.108:589~000
1862 33.323:5891"°00
1863 30.594:440'000
1864 29.094:440 000
1865 28.090:940,000
1866 28.900:940$000
1867 42.560:04~'000
1868 81.749:274~000
1869 127.229:722$000
1870 149.397:628$000
1871 151.078:061$000
1872 150.806:740~000
1873 149.578:732$000

13 e 16
32 e 41
38 e 40
36 ~ e 3i
27 e 30

29~e34~

30 e 32 l4
28:li:e32l'
28 ;!í e 30 1.:
24:l1: e 27
24"e25~'

24 % e 26 :l'
25 i!i e 28 J'
27 \oí e 29
2<!He28
24 l4 e 28 lo'
26 i!( e 28
27~e30~

28'e30lo'
. . . . . 27~e29J'
15.530:700;000 26i!ie28%
21.062:870 ° O 27 e 28 ~
40.127:970$000 2618e28~
23}ge28
51.539:550'000
50.904:520'000
23~'e27
55.172;480~000
24\oíe2618
50.390:980$000 24 }~ e 27 1(
46.903:590$000 24~e26;l(
45.740:155$000 24i!(e27;l(
51.128:800000 26 % e 27 18
70.449:315$000 25 i!{ e 27 ~
72.558:095,000 22}tíe27~
83.963:140$000
22 e 26
74.600:215 000 19:1( e 24 %
42.936$935'000
14 e 20
55.995:045$000
18 e 20
43.129:245$000 19 % e 24 ~
40.727:550 000
22 e 25 %
38.000:000$000
24 e 26 ~
35.432:050$000
25 lo! e 27

5.974 :600$000
i. 723 :000 00
5.861 :400$000
1.918:000 000
303 :400$600
4. 105 :600,,000

5. 346 :600$000
2.124:200 000
1. 720: OOO~OOO
1.495: 000 000
2. 344,: 000;000
7,505: 400~000
336: OOO~OOO
5.213: 800~000

5:400$000
2.466:400'000
11. 328: 600 000
186:600$000
2.150: OOO~OOO
5.800: 000:5000
3.161 :000$000
1.228:000$000
143.894:700$000
50:000$000
L705: 800$000
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33.548:125 000

CAMBIO

24~e26~

32.367:400~000

26%e28*

30.000:000~OOO
27.654:450~000

23e25!o!
21 \( e 23
19 }j, e 23 lo'
20 e 23
20 e 23
20 \( e 20 ~

30.042:075 00

27.65-1:45 "000
26.47 .225"000
24.129:150:'000
2-1.129: 150$000
22.955:900$000
21.6 9:300: 00
20.517:725 000
19.300:000 o o
17.956:375.000
16.419:100$000

23~e26;(

*
* *

20

16

/16

25.000:000$000
600$000
2.734:000$000
8.600:0ooS000
30.000: 000$000
1. 200: 000 ~OOO
40.000:000$000
606:000$000

e 22

19 \(e 22 lo'
17 )ii e 19 ~
17 e 22 %
21 1/ IG 423%
227(e26%

*

APOLICES DE 6 %
CONVER TIDAS
EM TITULOS DE 5 %

50.000:000$000

Pela conversão dos titulos de 6 para 5 % foram amortizad{)s
dos primeiros titulos 6.524:200 000 aos possuidores que não esti..
veram pela conversão, e 3.672:000",,007 segunde a lei de 15 de
Novembro de 1827.

BANOOS

As instituições de creditos são verdadeiros instrumentos de
progresso e prosperidade em um paiz; os bancos bem organisados e constituidos sobre bases seguras e solidas, tem a grande
vantagem de congregar os capitaes dispersos, e recolhendo em
depositos e contas correntes os saldos disponiveis, dão elasterio
ao credito commercial e applícação vantajosa na industria.
Isto é um facto incontestavel e de observação palpavel, ahi estão
o Reino Unido da Inglaterra e a confederação Norte-Americana,
onde o credito commercial só podia chegar á importaneia que
tem, pelas instituições de credito de que dispõe, isto é uma verdade tão manifesta, que mesmo na mais eircumscripta applícação
os seus effeitos ão patentes.
Dous grandes principios devem influir na base de um bom
systema bancario, o primeiro nos meios de que deve lançar mão
para attrahir 6 maior numero de depositos; e o segundo no modo
de os empregar vantajosamente, sem infringir a condição com
que' são feitos, isto é, prompta restituição quando são exigidos.
Uma das grandes vantagens dos bancos está em economisar o
meio circulante do paiz em toda e qualquer circumstancia, recebendo as sobras do capital disponivel e abrindo conta corrente
com os depositantes.
Os bancos ou são de depositos e descontos, ou de emissão,
estes emittem bilhetes ao portador e á vista, sob um fundo metaUco, ou titulos da divida publica do Estado, systema americano,
por nós adoptado pela lei de 31 de agosto de 1857 e de 24 de novembro de 1888.
Os progressos da industria e o estudo das leis economicas tem
dado ás instituições de credito largo desenvolvimento nas suas
applicações, ampliando as suas operações ao credito agrícola,
industrial e cooperativo.
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Não sendo de minha intenção senão occupar-me das institui~
ções de credito relativas ao nosso paiz, limito ás seguintes noti~
cias:
Em 1822 na epocha da independencia do Brazil, o espirita de
associação era quasi desconhecido, e nem era para admirar,
quando a metropole não primava pela riqueza e nem pela prosperidade nessa epocha.
Por carta de lei de 12 de outubro de 1808, foi creado na cidade
do Rio de Janeiro um banco de emissão, deposito e descontos
com o capital nominal de 1.200:000" dividido em 1.200 acções de
1.000$ cada uma. Só em 1809 pôde ser realisada a decima
parte do seu fundo capital, sendo instalado com 120:000 ; tendo
uma caixa filial na Bahia e outra em S. Paulo.
Em 1812 o seu capital era de 126:000 e para garantir a sua
existencia crearam-se alguns impostos, cujo producto foi applicada em beneficio dos accionistas nos cinco primeiros annos, e
nos seguintes empregados em acções por conta do Thesouro Nacional, e assim realisou-se o fundo capital do banco, que foi elevado a 3.000:000""000.
Não havendo obrigação definida acerca da emissão em relação
ao seu capital, foi eIla gradual e imprudentemente se alargando,
de sorte que em 1829 tinha em circulação 21.574: 920 , e um fundo
metalico disponivel de 1.315:439 e em carteira 3.302:730 ODO.
Estava ipso facto fallido, e foi por lei de 23 de setembro de
1829 determinado, que no dia 11 de dezembro desse anno entrasse
em liquidação, cessando todas as suas operações; e foram dadas
providencias para o resgate das suas notas.
Por decreto de 7 de dezemlJro de 1830 se mandou por á disposição da caixa da amortisação os fundos em metaes preciosos
existentes na caixa filial de S. Paulo e da Bahia; e determinou-se
a immediata substituição das notas do banco e caixas filiaes por
outras de novo padrão; e que as questões suscitadas pela commissão liquidadora do banco seriam decididas por arbitras.
E assim se liquidou o primeiro Banco do Brazil, obrigando-se
o governo pela sua emissão dando curso forçado ás suas notas.
Pela lei de 8 de outubro de 1833 foi autorisado a creação de um
banco de deposito e descontos e emissão, com a denominação de
Banco do BraziJ, com o capital de 20.000:000 dividido em acções
de 100$000 e prazo de 20 annos, sendo o governo accionista de
40.000 acções, que seriam pagas com os capitaes existentes no _
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extincto banco, e os impostos estabelecidos pelo alvará de 20 de
outubro de 1812; pelos productos dos contractos para a mineração dos terrenos, excepto os dos diamantes do Serro Frio; pelo
producto do seIlo de documentos; pela taxa de 2) de escravos
pagos pelos habitantes das cidades e vlllas.
Este banco se encarregaria de substituir as notas de papel
moeda do governo, e as do antigo banco, que circulavam no Rio
de Janeiro, Bahia e S. Paulo.
Este banco nunca pMe ser incorporado.
Por decl'eto de 23 de junho de 1842 se approvou os estatutos e
foi autorisada a incorporação do Banco Commercial do Rio de
Janeiro; banco de deposito e descontos, podendo emittir vales ou
letras com o prazo de 10 dias, não excedendo estes vales ou letras
a terça parle do fundo capital, e maior valor de 500 '000.
O capital do Banco era de 5.000:000 ,dividido em 10.000 acções
de 500 000, podendo ser elevado.
Este banco passou a fazer parle do Banco do Brazil creado em
1853 pela lei de 5 de j unho desse anno.
Por decreto de 5 de outubro de 1845 foram approvados os estatutos e autorisado a incorporar o Banco da Bahia, com o capital
de2.000:00 " dividido em 1.000 acções de 200~ cada uma, este.
banco é de deposito e descontos e emissão, sendo reformados os
seus estatutos em 1869 por decreto de 4 de agosto desse aono elevando o seu capital a 8.000:000 dos quaes só realisou 50 % ,

Por decreto de 24 de março de 1849 foram approvados os estatutos do Banco Commercial do Maranhão, com o capital de
SOO:OOQ; ; banco de depo ito e descontos podendo emittir vales ou
letras ao portador ou nominaes com o prazo de cinco a 10 dias, de
valor nunca menor de 100 ; a duração deste banco era de 15
nnos, que podia ser prorogada.

Por decreto de 18 de janeiro de 1850.foram approvados os estatutos da Caixa Commercial da Bahia.
Esta caixa é estabelecida com o fim de mutuo interesse para
os sacias, sendo o seu fundo dividido em acções de 10$000, cujo
numero é indeterminado até decisão da assembléa geral.
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Esta caixa desconta letras, bilhetes da alfandega e qualquer
outro titulo do governo; empresta sobre penhores de prata, ouro,
joias, etc. e recebe dinheiro em conta corrente.

Por decreto de 2 de julho de 1852 foram approvados, os estatutos do Banco do Brazil com o capital de 10.000:000; ,dividido em
20.000 acções de 500 ,cada uma, podendo ser augmentado por deliberação da assembléa geral dos accionistas; banco de deposito
e descontos, e de emissão si lhe for permittida, podendo emittir
vales ou letras nominaes ou ao portador com o prazo de cinco dias
e valor nunca menor de 200$, não podendc a somma destes vales
ou letras exceder a um terço do capital effectivo do Banco.
Este Banco tinha caixas filiaes no Rio-Grande do Sul e S. Paulo
e foi incorporado ao Banco do Brazil creado por lei de 5 de julho
de 1853.

Por decreto de 22 de dezembro de 1851 se npprovou os estatutos do Banco de Pernambuco com o capital de 1.000:000$,
dividido em 5.000 acções de 200;;, cada uma, que poderia ser
elevado a 2.000:000 por deliberação da assembléa geral dos
accionistas; banco de deposito e de contos, que podf3ria ser de
emissão si lhe fosse concedida; sua duraçEio era de 15 annos
prorogaveis.

Pela lei de 5 de julho de 1853 se autorisou a incorporação de um
banco de deposito, descontos e emissão na cidade do Rio de Janeiro com o capital de 30.000:000$, dividido em 150.000 acções de
200$ cada uma, sendo permittido o augmento desse fundo; e bem
assim a creação de caixas ftliaes, onde as necessidades do commercio o exigissem; sua duração seria de 30 annos.
O bonco teria uma directoria, cujo presidente devia ser de nomeação do imperador.
As operações do banco poderião principiar logo que estivessem
subscriptas 5.0000 acções.
Os bilhetes do Banco serião á "Ii isla e ao portador, e reali aveis
em moeda corrente (metal ou papel moeda), e terião o priviJegio
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exclusivo de serem recebidos nas estações publicas da corte e
província do Rio de Janeiro, e nas das outras provincias, onde
fossem estabelecidas caixas filiaes. O menor valor dos bilhetes
seria de 20 na corte c província do Rio de Janeiro, e de 10.~ nas
outras provincias. Em nenhum caso a emissão do banco poderia elevar-se a mais do duplo do seu fundo disponivel, senão
por 8ulorísação dada por decreto.
O banco obrigar-se-·hia a retirar da circulação o papel, que
actualmente faz as funcções de numeraria, á razão de 2.000:000"
cada anno.
Os primeiros 10.000:000", empregados no resgate do papel
moeda, serião fornecidos pelo Banco a titulo de emprestimo, o
qual não venceria juros emquanto durarasse o privilegio do
Banco; no fim do prazo de O anllos pagaria o governo os referidos 10.00 :000" em dinheiro ou apolices da divida publica de
6 % e ao par; excedendo o resgate de 10.000:000 , o governo
pagaria trimestralmente ao banco o excesso da referida samma,
O banco poderia obter no estl'angeiro um credito, que não excedes e li quantia que o governo lhe devesse, e este poderia garantir c se credito.
Todas as vezes que se 8ugmentasse o fundo capital do banco, o
governo poderia exigir que a terça parte desse augmento fosse
applicado no resgate do papel moeda.
Os bilhetes do banco erião i entos do pagamento do sello.

Por decreto de 31 de agosto de 1853 se concede a incorporação
de um banco de deposito, descontos e emissão na corte por
accordo deliberado entre o ministro da fazenda e as directorias
dos Bancos do Brazil e Commercial do Rio de Janeiro, e são
approvados os estatutos do banco que toma o nome de Banco do
Brazil.
Este banco tem o capital de 30.000:000~, dividido em 150.000
acções de 20
cada uma. As caixas filiaes do antigo Banco do
Brazil estabelecidas nas provincias do Rio Grande do Sul e
S. Paulo ficam convertidas em filiae do novo banco, que poderá
crear outras nas provincias, que julgar conveniente.
O banco desconta letras de terra e cambiaes, e recebe dinheiro em conta corrente, faz emprestimos sobre penhor de ouro,
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prata, pedras preciosas, e titulas publicas, effectua operações de
cambio, e emitte bilhetes pagaveis á vista e ao portador, sendo
recebidos nas estações publicas, na corte e provincia do Rio
de Janeiro e nas provincias, em que forem emittidos pelas caixas
filiaes respectivas; estas notas não serão de valor menor de 20$
na caixa matriz e de 10 nas filiaes.
Esta emissão não se pode elevar a mais do duplo dos valores,
que o banco tiver etrectivamente em caixa, representados por
moeda corrente, e barras de ouro de 22 quilates.
O banco poderá augmentar a somma igual á do papel moeda
do governo, que tiver effectivamente resgatado, por conta dos
10.000:000..., porém de modo algum excederá ao triplo do fundo
disponivel.
Este banco obriga-se a retirar da circulação o papel moeda,
que actualmente faz as funcções de numeraria, á razão de
2.000:000 cada anno.
Os primeiros 10.000:000 empregados no resgate serão forneciulJs pelo banco á titulo de emprestimo sem juro, emquanto durar
o privilegio, findo o qual, o governo os pagará em dinheiro, ou em
apolices da divida publica de 6 % ao par; excedendo os
10.000:000., o governo pagará trimestralmente o excesso da referida somma.
Por decreto de 20 de dezembro de 1854, se approvaram os estatutos para o estabelecimento da caixa filial do Banco do Brazil
na cidade do Ouro Preto; e pelo de 21 de março de 1855 se approvaram os estatutos para as caixas filiaes da Bahia, Recife, Maranhão e Pará, e bem assim modificando a organisação das caixas
filiaes do extincto Banco do Brazil, estabelecidas no Rio Grande
do Sul e S. Paulo.
Pelo decreto de 2 de abril de 1855 se autorisou o banco a elevar a sua emissão ao triplo do fundo disponivel por espaço de um
anno, podendo esta autorisação ser cassada; esta autorisação foi
extensiva ás caixas filiaes por decreto de 5 de fevereiro de 1856.
'Pela lei de 10 de agosto de 1857 foi o governo autorisado a deDositar no Banco do Brazil, e suas caixas filiaes, as sommas disponiveis que tivesse no thesouro e thesourarias, contractando a
ábêrtura de conta corrente com juro, o que se realisou por contracto assignado a 29 de agosto do mesmo anno.
, Pela lei de 28 de agosto de 1862 se autorisou o governo para
approvar o accordo ajustado pelo Banco do Brazil com os BancoS
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Rural e Hypothecario e Commercial e Agricola acerca da desistencia, que estes fazem do seu direito de emissão, nos termos dos
arts. 2, 3 e 4 do parecer da commissão especial do mesmo Banco
do Brazil, adoptado pela assembléa geraI dos accionistas em 3 de
abril do mesmo anno.
Por decreto de 3 de fevereiro de 1863 se permittio ao banco
elevar a sua emissão ao triplo do fundo disponivel, nos termos do
decreto de 5 de fevereiro de 1856, ficando revogado o de 30 de
abril de 1859; esta autorisação seria por seis mezes, e nesse espaço de tempo não poderia elevar a taxa do juro. Por decreto de
13 de setembro de 1864 se permütio a elevação da emissão ao triplo
do fundo disponivel sem tempo determinado; e pelo de 14 deu-se
curso forçado ás suas notas sendo recebidas como moeda legal
nas repartições publicas, e pelos particulares nos lagares em que
se referia o art. 1 § 6 da lei de 5 de julho de 1853 ,ficando o Banco
dispensado, por emquanto, ela obrigação de trocaI-as nos termos
do mesmo paragrapho.
Pela lei n. 1349 de 12 qe setembro de 1866 se autorisou o governo a inovar o accordo com o banco em virtude da lei n. 683
de 5 de julho de 1853 nas seguintes condições:
O banco cessará desde logo de emittir notas a vista e ao portador, mas poderá fazer as operações, que lhe são permittidas nos
seus esta.tutos, e emprestimos hypothecarios.
Para este fim o banco será dividido em duas repartições distintas, sob a mesma administração, tendo cada uma o seu fim especial.
O fundo da carteira ou repartição hypothecaria é de
25.000:000$, que receberá em titulas da carteira actual do banco,
que mais proprias forem para serem con vertidos em titulas 11ypothecarios.
As operações desta repartição serão reguladas pelas disposições dos arts. 2 e 13 da lei n. 1237 de 24 de setembro de 1864.
O governo pagará ao banco não só a importancia do papel
moeda resgatado, mas ainda a dos bilhetes ou letras do thesouro,
que existirem na carteira do banco; a somma destas duas parcellas e do produto das notas, que o banco tiver em caixa, serão
empregados em retirar da circulação igual valor de suas notas,
podendo para esta operacão o governo emittir uma sornma de papel moeda igual a das notas do banco,· que tiverem de ser resgatadas.
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As notas do banco continuarão a ser recebidas nas estações
publicas como atê agora.
E applicavel a substituição e resgate das notas do banco a
disposição do art. 5 da lei n. 54 de 6 de outubro de 1835.
30 dias depois da data da promulgação desta lei, ficará
revogado o decreto de 14 de setembro de 1864, se o banco não tiver
assumido a innovação do seu contrato com o governo nos termos
prescriptos pela mesma lei.
O ministro da fazenda foi autorisado por decl'eto de 6 de outubro de 1866 a estipular e concluir esta convenção, sendo resguardadas [IS condições estipuladas na lei de 12 de setembro, o
que foi posto em execução pelo deoreto de 18 de outubro de 1866
na parte relativa â emmissão do banco e ao pagamento da divida
do Thesouro ao mesmo banco; e pelo decreto de 23 de novembro
do mesmo anno, se approvarúo as alterações feitas nos estatutos
reformados em virtude da lei ele 12 de setembro de 1866.
Por decreto de 10 de abril de 1867 se prorogou por mais seis
mezes o prazo estabelecido nos arts ..9 e 10 do decreto de 18 de
outubro de 1866 para o resgate das notas do banco, que tem de
ser feito com o producto da venda da reserva metallica do banco;
e pelo decreto de 22 de outubro se approvou o regulamento a eUe
annexo da repartição hyppothecaria.
Por decreto de 16 de outubro de 1867 se approvarão os novos estatutos das caixas filiaes estabelecidas em S. Paulo e Ouro Preto.
Por decreto de 27 de abril de 1870 se fixou em 5 0/0 a amortisação das notas do banco; e pelo de 10 de agosto se appl'ovaram as
alterações dos novos estatutos, com o capital de 33.000:00 . dividido em 165.000 acções de 200 cada uma continuando com as suas
operações de depositos, descontos e hyppothecas, podendo ser
elevado o capit,al pGr autorisação da assembléa Geral dos accionistas; sua administração serâ feita por um presidente, um
conselho de seis membros e dous gerentes.
Pela lei n. 2400 de 17 de setembro de 1873 se autorisou o accordo feito com o governo marcando-se 2 % para o resgate das suas
notas, e prorogando-se por mais 14 annos a duração do banco,
sendo este obrigado a empregar o capital de sua carteira hyppothecaria, que não será menor de 25.00 :000 em emprestimos á
lavoura, com o juro nunca superior a 6 % ao anno e amortização
de 5 % por semestre vencido. Estas condições comprehendem os
emprestimos anteriores feitos sob garantia de hyppotheca de esJ
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tabelecimentos agricolas. O governo fixará a quota annual do resgate de suas notas.
Por decreto de 4 de agosto de 1887 se approvou a reforma dos
estatutos, e 'por accordo de 3 de agosto de 1888 o governo a titulo
de empresLimo entregará ao banco a quantia de 6.000:000· para
ser creada na repartição hyppothecaria uma secção denominadaCredito Agricola - com um capital de 12.000:000' para fazer empresLimos á lavoura sob hyppothecas, penhor agricola, caução
de titulos da divida publica ou acções de companhias garantidas
pelo Estado, e por letras com duas firmas, pelo menos, de lavradores abonados, ou de mutuario lavrador e outra pessoa
abonada.
Por accordo de 1 agosto de 1889, o capital para estas operações
foi elevado a 16.000:000 000.
O Banco do Brazil pela resolução tomada em assembléa geral
de seus :lccionistas no dia 9 de outubro de 1889 elevou o seu capital a 100.000:000.", distribuindo as acções danova emissüo pelos
seu, accionistas entrando estes com 40. para fundo de reserva;
e pediu a faculdade de emittir bilhetes a vista e ao portador que
lhe foi concedido.
Por decreto de 5 de janeiro de 1853 se autorizou a incorporação e foram approvados o estatutos do Banco Commercial do
Pal'á com o capital de 40Q:(X)0· dividido em 4.000 acções de 100
cada uma.
Suas operações se limitam a deposito e de contos, podendo
emittir vales ou letras ao portador, comtanto, que o prazo não
seja menor de cinco dias, e de quantia inferior a 100$; não exce_
dendo esta eml são a metade do fundo effectivo, sendo a sua responsabilidade toda do Banco.
A duração do Banco é de 15 annos podendo ser prorogada,
assim como por deliberação da assembléa geral de seus accionistas pode elevar o sen capital.
Aos 14 de outubro d131889 este banco fez accordo com o governo para prestar lluxilios á lavoura mediante o emprestimo de
1.000:000 distribuindo elle os auxilios na importancia de
2.000:000'" sobre hyppothecu, penhor agricola e extractiva, cau
çüo de titulo ou letras de duas firmas abonadas.
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Por decreto de 30 de março de 1853 se autorizou a incorporação
e foram approvados os estatutos do Banco Rural e Hyppothecario
do Rio de Janeiro, com o capital de 8.000:000. dividido em 20.000
,"l.cções de 400$ cada uma, banco de deposito e descontos e hyppo~
theca de propriedade urbana, podendo passar letras ou vales ao
portador, cuja transferencia se fará por meio de endosso, não
tendo prazo inferior a cinco dias.
Por decreto de 27 de fevereiro de 1858 foram approvadas as al~
terações feitas nos estatutos elevando o capital do Banco a
16.000:000. divididos em 8 .000 acções de 200 '000 cada uma.
Terá a faculdade de emittir bilhetes ao portador e á Yista até a
somma de seu capital etiectivo ; estes bilhetes são realisaveisem
moeda metallica ou notas do thesouro, sendo garantido 50 % por
igual somma em apoUceis da divida publica de juro de 4,5 e 6 %,
e acções das estradas de ferro de juro gar antido pelo Estado, e
50 % por somma de titulas de carteira.
Para a realisação dos seus bilhetes em metaes ou notas do
thesouro, o banco conservará em caixa 50 % de sua emissão em
notas do thesouro. Os bilhetes que o Banco tiver de emittirnão
poderão ser de valor menor de 20 o que por decreto de 24 de
abril de 1861 fica elevada a 50 '000.
Pelo decreto de [) de março de 1863 se revogou o disposto no
art. 8 do decreto de 9 de setembro de 1862 na parte relativa a re~
tirada da circulação das notas do banco, sendo mantido aos por~
tadores o seu pagamento até findar o prazo de cinco annos na forma do art. 443 do codigo commercial.
Por decreto de 13 de junho de 1868 se approvarão os seus novos
estatutos, que ainda tem algumas alterações, que forem approvadas por decreto de 2 de abril de 1870.
Este banco cedell o direito de sua emissão, e constituiu-se sim~
plesmente de deposito e descontos.
Por decreto de 31 de agosto de 1857 se autorisou a incorporação e approvaram-se os estatutos do Banco Commercial Agricola com o capital de 20.000:000$, dividido em 100.000 acções de
200$, e com duração de 20 annos.
Este banco foi de depositas, descontos e emissões, devendo
estabelecer caixas filiaes nas provincias de Minas e S. Paulo e na
do Rio de Janeiro em Vassouras e Campos, e agencias na cidade
do Bananal, Parahyba do Sul e Cantagallo.
A emissão deste banco pode ser feita até a somma de se\!
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fundo de capital effectivo e seus bilhetes pagos á vista em moeda
metallica ou notas do thesouro, sendo garantida pelo seguinte
modo: 50 010 por igual somma em apoUces da divida publica de
juro de 6, 5 e 4 010, e acções das estradas de ferro garantidas
pelo Estado, e 50 010 para igual somma em titulas de carteira.
As apolices e acções que servirem de garantia a emissão serão
propriedade do banco, e seus bilhetes não poderão ser de valor
inferior aiO 00.
Por decreto de 20 de agosto de 1860 se determinou que as caixas filiaes se regessem por estatutos especiaes, os quaes approvados por decreto de 25 de maio de 1861 quanto as de Campos e
Vassouras.
Este banco incorporou-se ao Banco do Brazil e por decreto
de 5 de março de 1873 se deram as providencias a cerca da retirada das suas notas em circulação.

Por decreto de 11 de novembro de 1857 se autorisou a incorporação e approvarão-se os estatutos do Novo Banco de Pernambuco
com o capital de 2.000:000 ,dividido em10.000 acções de 200$,
podendo ser elevado a 4.000:000 000.
Banco de deposito, descontos e emissões, a qual será limitada
á somma de seu capital effectivo, seus bilhetes a vista e ao portador realisaveis em moeda metalica on notas do thesouro, e
deve ser garantido do seguinte modo: 50 0 10 por igual somma
em apolices da divida publica de juro de 6, 5 e 4 010 e acções
das estradas de ferro garantidas pelo Estado; Estes titulas serão
de propriedade do banco; e 50 0/0 por igual somma em titulas
de carteira. Para a realisação dos bilhetes em metaes ou notas
do thesouro, conseryará o banco em caixa somma nunca inferior
a 50 010 de ta segunda parte da emissão.
Os bilhetes do banco não poderão ser de valor inferior a 10''',
a duração do banco ê de 20 annos.
Por decreto de 25 de novembro de 1857 se autorisou a incorporação e approvarão-se os estatutos do Banco do Maranhão com
o capital de 1.000:000.", dividido em 10.000 acções de 100$000.
Este banco ê de deposito, desconto e emissão, esta será feita
em bilhetes á vista e ao portador 'até a somma de seu capital
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effectivo, e realisaveis em moeda metalica ou notas do thesouro,
e garantida 50 % por apolices da divida publica de juro de
6, 5 e 4 % , e acções das estradas de ferro garanLidas pelo Estado
cujos titulas serão de propriedade do banco, e 50 % por igual
somma em titulas de carteira.
O capital do banco poderá ser elevado por deliberação da assembléa geral dos accionistas; Slla duração será de 20 annos
prorogaveis; e suas notas não poderão ser de quantia inferior
a i080oo.
Por decreto de 30 de agosto de 1 71 se prorogou por mais 20 annos a duração do banco e elevou-se o seu capital a 3.000:000, sendo os 2,000:000-" que se augmentarüo divididos em 20.000 acções,
de iOOo. prehenchidos no prazo de iO almas, sendo 1.000:000 empregados em hypoLhecas.
Por aviso de 6 de junho de 1873 se reduz a sua emissão a
236:967S, e pelo de 28 de maio de 1868 se limita a emissão a
322:877," nos termo do art. H da lei de 22 de agosto de 1 60, e
art. 6 do decreto de 10 de outubro do mesmo anno.
Por decreto de 3 de abril de 1858 e a ulorisou a incorporação e
approva-se os estatutos do Banco da Bahia com o capital de
8.000:0008, dividido em 40.000 acções de 200 000.
Banco de deposito, desconto e emissüo de bilhetes á vista e ao
portador até a somma de seu capital effectivo, e reali aveis em
moeda metalica ou notas.do the;,ouro; garantida 500/0 paI' Ollima igual em apoUces da divida publica de juro de 6, 5 e 4% de
propriedade do banco, ou acções das estradas de ferro garantida
pelo E tado, e 50 % em titulas de carteira, de que trata o art. 9J
§ 3° de seus estatutos, os seus bilhete' não poderão ser de valor
inferior a
sua duração é de 30 annos.
Por aviso de 28 de maio se marcou o limite de 1.895:604.' para
a sua emissão nos termos do art. 10 da lei d\3 22 de agosto
de 1860, e arto 60 do decreto de tO de novembro do mesmo anno ;
e pelo de 6 de junho de 1873 se reduzia a quantia de 1.307:716 000.

to.: ;

Por decreto de 2 de abril de 1859, se autorisou a incorporação
e approvarão-se os estatutos do Banco de S. Paulo com o capital de
4.000:000 , dividido em 20.000 acções de 200' 000.
Banco de deposito, desconto e emisstlo, esta até a somma de
seu capital effectivo e realisavel em moeda metalicu ou notns' do
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thesouro, garantida 50 010 por somma igual em apolices da divida
publica dejuro de 6,5 e 4 % e acções de estradas de ferro garan-"
tidas pelo Estado, sendo estes titulas de propriedade do banco, e
50 010 em titulas de carteira, para esse pagamento terá em caixa
50 010 de notas; os bilhetes não podem ser de valor inferior a
lO' 000.

Por decreto de 2 de abril de 1858 se autorisaram a encorporação e approvaram-se os estatutos dos seguintes bancos, que
não se encorpor~ram.
Banco da Provincia do Rio de Janeiro.
» Hypothecario e Descontos.
» Industrial e Hypothecario.
»)
Central do Commercio.
» Agricola Commercial de Sergipe.
»)
do Ceará.
»
de Credito Sul Americano.
»)
Auxiliar da Lavoura.
»)
Proprietario.
» Soccorro e Auxilio.
»
Commercial Paraense.
» Auxiliador.
»)
Industrial, Commercial e Territorial do Rio de Janeiro.
» União Commercial Agricola de Pernambuco.
Foi llma febre bancaria, que encontrou o correctivo no decreto de 2 de abril approvando-os simultaneamente.
A lei de 22 de agosto de 1860 foi igualmente um correctivo ao
abuso e á mal entendida especulação em que estava o espirito de
associação nessa quadra; deu providencias acerca dos bancos de
emissão, e o meio circulante, assim como a respeito das diversas
companhias e sociedades anonymas.
Por decreto de 17 de março de 1860 se autorizou a incorporação e approvararn-se os estatutos da Caixa Economica da Bahia
com o capital de 6.000:000 , que pode ser augmentado; suas
acções são do valor de 3. 000, e nas suas operações eUa faz empresUmos sobre titulas publicos, prata, ouro, pedras preciosas, faz
descontos, abre contas corr.ente e tem 'deposito; sua duração é de
H. F.
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10 annos, que se proroga por igual tempo pelo decreto de 3 de
março de 1870, e approva-se uma alteração feita nos seus estatutos.
Por decreto de 21 de março de 1860 se autorizou a incorporação
e approvaram-se os estatutos da Caixa Economica de Valença na
provincia da Bahia, nas mesmas condições da antecedente com o
capital de 600:000$ que pode ser augmentado, as suas acções teem
o valor de 1 OOJ.
Por decreto de 3 de março de 1860 se autorizou a incorporação
e approvarão-se os estatutos da Caixa de Economias da cidade da
Bahia nas mesmas condições das antecedentes com o capital de
3.000:000 que pode ser augmentado.
Por decreto de 12 de fevereiro de 1861 se autorisou a incorporação e approvaram-se os estatutos da Caixa União Commercial
da Bahia com o capital de 1.200:000 , dividido em acções de 100
podendo ser elevado a 2.400:000 , sua duração é de 20 annos.
Nas suas operações ena empresta sob caução de titulos publicos, penhor de prata, ouro e hypotheca de predios urbanos,
desconta letras e rec~be depositos.
Por decreto de 12 de junho de 1872 se autorizou a conver~ão da
caixa no Banco Mercant.il da Bahia, e approvarão-se os seus estatutos, o seu capital é de 4.000:000' dividido em 40.000 acções de
100$, podendo ser elevado a 8.00J:000 . As suas operações são
as dos bancos de deposito e descontos.
Por decreto de 12 de janeiro de 1867 se alltorisou a creação e
approvou-se o regulamento da Caixa Economica da Corte e Monte
de Soccorro.
Por decreto de 19 de junho de 1861 se autorizou a incorporação
e approvarão-se os estatutos da Caixa Commercial da cidade de
Maceióna nprovincia das Alagõas, com o capital de 500:000$ dividido em acções de 25S, fazendo parte deste capital 223: 109 clJpital
da Caixa Economica, sua .duração será de cinpo annos, que pode
ser prorogada.
As operações da caixa consistem no·desconto de letras e bilhetes emprestimos sobre caução de titulos publicos e penhores de
prata e ouro..
Por decreto de 27 de julho de 1880, se approvarão as alterações
feitas nos seus estatutos, podendo se elevar a 800:000 o seu capital dividido em acções de 100· e tendo a duração de 20 aonos.
As suas operações continuam as mesmas.
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Por decreto de 2 de outubro de 1862 se permitte a installação
na Corte da companhia organizada em Londres com a denominação
London t!r Brazilian Bank com as seguintes condições:
Que este banco, além das operações de cambio, se limitaria a
fazer unicamente aquellas, que são permittidas aos bancos de des·
contos e depositos, creados no Brazil ;
Que essa companhia submetteria á administração deste estabelecimento, as leis e regulamentos, que regem no Brazil ou re.
gerão no futuro os outros estabelecimentos da mesma natureza;
Que as questões suscitades no Brazil entre terceiros e a administração desse banco ou suas agencias, serião submettidas ás decisões dos tribunaes brazileiros .
Que só daria principio ás suas operações quando tivesse em
caixa 25 % do seu capital;
Que sua duração seria de 20 annos, que poderia ser prorogada ;
Que poderia o governo imperial nomear um ou mais commissarios para o fim de examinar os livros e o estado dos negocias
do banco.
Por decreto de 28 de maio de 1863 se autorizou o banco a estabelecer uma caixa filial ou agencia no Recife, provincia ele Pernambuco, e pelo de 3 de setembro na Bahia, Santos, Rio Grande
do Sul, e no Pará pelo de 24 de setembro de 1864 e em Pelotas e
Porto Alegre por decreto de 4 de setembro de 1886.
Por decreto de 8 de outubro de 1863 se permittiu ao banco elevar
o seu capital oe 1.500.000.
Por decreto de 9 de julho de 1863 se autorizou a incorporação e
e approvaram-se os estatutos do Banco de Campos, estabelecido
na cidade de S. Salvador de Campos, provincia do Rio de Janeiro
com o capital de 1.000:000 dividido em 5.000 acções de 200$, podendo ser elevado ao duplo.
Este banco é de deposito e descontos e emprestimos sobre
cauções de titulos publicos, prata, ouro e. pedras preciosas, sua
duraçã0 é de 10 annos. Por decreto de 31 de maio de 1873 se prorogou esta duração por mais 10 annos.
Por decreto de 28 de dezembro de 1 63 se permittio a insLallação
na Corte, da companhia organizada em Londres com a denominação Brazilian and Portuguese Bank, com as seguintes condições:
Este banco, além das suas operações sobre cambiaes, se limitaria a~ perrnittldas aos bancos de depositos e descontos c~eados
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no Imperio: e se submetterá as leis e regulamentos, que regem
no Brazil, ou regerem no futuro os outros estabelecimentos COQgeneres; que as questões se resolverião pelos tribunaes brazileiros; que não daria começo as suas operaçõe sem ter realizado
25 % do seu capital, e sua duração seria de 20 annos; que o governo nomearia, quandojulgasse conveniente, commissarios para
examinar os seus livros e o estado dos seus negocioso
Por decreto de 6 de outubro de 1 66, se permiltiu que este banco
continuasse sob a denominação de EnglishBank of Rio de Janeiro,
e a fazer as operações para que foi autorizado por decreto de 28 de
dezembro de 1863.
Por decreto de 9 de Fevereiro se aulorisou este banco a estabelecer uma caixa filial ou agencia na cidade do Recife, provincia de
Pernambuco, e pelo de 23 de junho de 1882 outras nas provincias do Pará, Bahia e S. Pedro do Rio Grande do Sul e S. Paulo.
Por decreto de 8 de março de 18- I. se mandou que continua se a
fazer as opernções, de que se achava autorisado pelos decretos de
28 de dezembro de 1863 e 6 de outubro de 1866, sem embargo das
alterações feitas em seus estatutos.
Por decreto de G de abril de 1866 se autorisou a incorporação e
approvarão-seos estatutos do Banco Commercial do Rio de Janeiro
com o capital de 12.000:000i:; devidido em 60.000 acções de 200..,
banco de deposito e descontos, fazendo todas as opel'8ções que
são facultadas nos seus estatutos, e sujeitas ás di posicões
da lei de 22 de agosto de 1860 e as de 19 de dezembro de 1860
na parte que lhe são applicadas.
Pelo decreto de 12 de janeiro de 1870 se approvarão algumas
alterações feitas nos seus estatutos e deo-se 20 annos para sua
duração, e pelos de 13 de dezembro de 1876 e 14 de janeiro de 1882
se approvarão asalterações feitas em seus estatutos, entre elIas a
que augmenta o seu fundo capital a 20.000:000$ divididos em
duas series.
Em 1889 a assembléa geral dos accionistas resolveu alterar
algumas disposiç.ões de seus estatutos e pedir autorisação ao
governo para constituir-se o banco de emissão, o que nãolhe foi
concedido.

Por decreto de 27 de janeiro de 1870 se autorisou a incorpoçao e approvarão-se os estatutos da Empreza Predial, que por
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decreto de 10 de julho de 1873 passou o denominar-se Banco
Predial com o capital de 2.000:000, devidido em 10.000
acções de 200 ,tendo por fim adiantar dinheiro aos proprietarios
de predios urbanos para sua compra ou construcção, cujas condições se acham estipuladas com clareza nos seus estatutos.
Pelo decreto de 24 de janeiro de 1872 se approvarão algumas
alterações feitos em seus estatutos, entre flS quaes figura a elevação do capital a 4.000:000:' e pelos de 8 de setembro de 1875,
2 de fevereiro de 1876, 7 de dezembro de 18- 3 ainda se fizerão alterações nos estatutos, ou que são approvados por estes decretos, e
pelo de 1 de Jevereiro de 1 73 se autorisa o emprehender operações de credito reol de que trata a lei de 24 de setembro de 1864.
(1) Aos 28 de junho de 18 9 por accordo entre o governo e este
banco, se obrigou e11e, mediante o emprestimo de 1.000:000", feito
pelo governo, a distribuir 2.000:000$ em emprestimo a lavoura sob
hypotheca de propriedade rural, penhor agricola, caução de
titulos da divida publica, letras hypethecarias, ou letras de duas
firmas de lavradores abonados, ou de mutuario lavrador e outra
pessoa abonada.

Por decl'eto de 1 de novembro de 1 71 se autorisou a incorporaçüo e npprovarão-se os e tatuto do Banco Nacional com o
copitol de 10.000:000, dividido em 50.000 acções de 200 , podendo
ser elevado a 20.000:000~, tendo 20 annos de duração, Banco de
depo iLo e descontos, fazendo emprestimos sobre penhores de
prata, ouro, pedras preciosa ,titulo publicQS e particulares,
mel'cndoria depositadas nos Alfúndegas, etc., etc.
Em 1 74 este banco, qne ainda não tinha realisado 50 % do
seu capitnl entrou em liquidaçuo, autorisada pela assembléa geral
dos accionistas.
Por decreto de 20 de maio de 1872 se autorisou a incorporação
e approvarão-se os estatutos do Banco Industrial Mercantil do Rio
de Janeiro com o capital de 20.000.000', divido em 100:000 acções
de 200', emittidas em duas series.

(1). Por decreto de 27 de dezembro de 1879 se permiltio que.a clrcum criJ!'ão territorl:11 do Banco Predial comprebendesse as provlncias de Minas e . Paulo.
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Banco de deposito e descontos, podendo encarregar-se de
fazer movimentos de fundos de umas para outras praças do
imperio" operações de cambias com as praças estrangeiras, subscrever contractos ou negociar emprestimos, e todas as mais
operações perrnittidas pelas leis commerciaes, sua duração é de
30 annos.
Pelo decreto de 8 de setembro de 1 75 se approvarão as alterações feitas nos seus estatutos permittindo realisar operações
proprias das instituições de credito real, lei de 24 de setembro
de 1864.
A 11 de julho de 1889 este banco chegou a accordo com o governo para prestar auxilias á lavoura mediante o emprestimo de
2.000:000 , fornecendo elle igual quantia, fazendo-se os emprestimos sob hypotheca de propriedades ruraes, penhor agricola,
caução de titulas da divida publica e acções de companhias garantidas pelo Estado, e ainda por letras, etc.

Por decreto de 17 de julho de 1872 se autorisou a incorporação
e approvaram-se os estatutos do Banco Commercial de Pernambuco com o capital de 6.000:000 dividido em 30.00 acções de
200$ emettidas em duas series, Slla duração erá de 20 annos.
Banco de deposito e descontos fazendQ todas as operações permittidas por lei, e especificadas em seus estatutos.
Pelo decreto de 24 de abril de 1864 se approvarão as alterações
feitas nos estatutos, entre as quaes se reduz o capital de
6.000:000 a 3.000:000 dividido em 15.000 acções de 200.000.

Por decreto de 1 de agosto de 1872 se autorisa o New London
and Brasilian Bank a funcionar no paiz, nas mesmas condições
estabelecidas no decreto de 2 de outubro de 1862, e se autorisou
por decreto de 31 de janeiro de 1873 a estabelecer caixas filiaes
nas provincias da Bohia~ Pernambuco e S. Pedro do Rio Grande
do Sul, e pelo de 24 de outubro na provincia do Pará, e em Santos
e Campinas pelo decreto de 12 de novembro de 1889.
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Por decreto de 28 de agosto de 1872 se autorisou a incorporação
e approvarão-se os estatutos do Banco Mercantil de Santos na
provincia de S. Paulo com o capital de 4.000:000" dividido em
20.000 acções de 200.., emittidas em duas series.
Banco de deposito e descontos ao qual é permittida todas as
operações concedidas por lei.

Por decreto de 9 de outubro de 1872 se autorisou a incorporação
e approvarão-se os estatutos do Banco Commerciale Hypothecario
de Campos, provincia do Rio de Janeiro com o capital de
1.000:00 devidido em 5.000 acções de 200 podendo ser elevado por deliberação da assembléa geral dos accionistas a
2.000:000 , sua duração será de 20 annos.
Banco de depositos e descontos e hypothecas de propriedades
urbanas, podendo fazer movimentos de fundos de umas para
outras praças do imperio; fazer emprestimos sobre penhor de
ouro e prata; .os empresLimos sobre bens de raiz não devem ex~
ceder de 3/ 10 do seu valor. As alterações feitas nos estatutos deste
banco são approvadas por decr~to de 25 de setembro de 1880.

A 20 de agosto de 1889 e te banco fez o accordo com o governo
de prestar auxilios á lavoura mediante o emprestimo de
1.000:000 , fornecendo igual quantia para ser empregada em emprestimos aos lavradores por meio de hypothecn de propriedades
ruraes, penhor agricola, caução de titulos da divida publica e
acções de companhias garantidas pelo estado, e ainda por letras
com duas firmas de lavradores abonados.

Por decreto de 10 de setembro de 1873 se autorisou ao Banco
Allemão Brazilianiche fundado em Hamburgo a funccionar no im..
perio, estabelecendo na corte uma caixa filial e creando agencias
nas provincias.
Por decreto de 27 de agosto de 1874 se autorisou a incorporação
e approvarão-se os estatutos do Banéo Rio Grandense com o capital
de 1.000:000$, dividido em 5.000 acções de 200$ podendo ser ele..
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vado a 2.000:000 ,sua duração seria de20 annos sendo-lhe concedido o prazo de dous annos para dar execução ao art. 85 dos seus
estatutos.
Por decreto de 16 de setembro de 1874 se autorisou a incorporação e approvarão-se os estatutos do Banco do Commercio
com o capital de 12.000:000\ dividido em 60.000 acções de 200::-,
emittidas em duas series de 30: 000 cada uma.
'
Este banco por autorisação da assembléa geral dos accionistas
resolveu pedir ao governo a faculdade de emittir bilhetes á vi ta
e ao portador, pagaveis em moeda metallica, esta concessão não
lhe foi dada.
Por decreto de 23 de junho de 1877 se autorisou a incorporação
e approvarão-se os estatutos do Banco Hypothecario e Commercial
do Maranhão com o capital de 6.000:000 , dividido em 60.000
acções de 100" emittidas em duas series.
Banco de deposito e descontos, e hypotheca de bens immoveis
com emissão de letras hypothecarias, segundo a disposição da lei
de 24 de setembro de 1866.
A 26 de agosto de 1889 este banco chegou a accordo com o
governo de prestar auxilias á lavoura mediante o emprestimo de
1.000:000\ para com igual quantia fornecida por sua carteira
emprestar aos lavrádores sob hypotheca de propriedades ruraes,
penhor agricola, caução de titulas da divida publica e acções de
companhias garantidas pelo Estado, e ainda por letras com duas
firmas de lavradores abonados, ou de mutuaria lavrador e outra
pessoa abonada.
Por decreto de 19 de agosto de 1882 se autorisou a incorporação
e approvarão-se os estatutos do Banco de Credito Real de S. Paulo
com o capital de 5.000:000', dividido em 25.000 acções de 200 000.
Este banco creado sob o plano da lei de 24 de setembro de 1864
e regulamento de 3 de junho de 1865 tem a garantia de juros de
7 % dado pela lei provincial de 25 de julho de 1881, e o prazo de
duração de 30 annos.
Este banco, cuja circumscripção territorial comprehende a provincia de S. Paulo, empresta sob hypotheca .de propriedades
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ruraes e urbanas com o prazo convencional entre cinco a 20
annos, e tambem a prazo curto, com amortização ajustada; recebe deposito e abre contas correntes garantidas por letras hypothecarias ou apolices da divida publica, recebe depositos inclusive de ouro, prata e pedras preciosas, e faz todas as mais operações permiLtidas pelo decreto de 3 de junho de 1865.
A 28 de junho de 1889 este banco fez o accordo com o governo
para auxiliar a lavoura, mediante o emprestimo de 2.500:000. ,
empregando 5.000:000 , em emprestimos aos lavradores sobre
hypotheca de propriedades ruraes, penhor flgricola, caução de
apolices da divida publica, bilhetes do thesouro e letras hypothecarias; letras com duas firmas de lavradores abonados ou de
ínuLuario lavrador e outra pessoa abonada; tambem empresta
sobre acções de companhias garantidas pelo Estado.

Por decreto de 24 de agosto de 18 2 se auLorisou a incorporação e approvarão-se os estatutos do Banco de Credito Real do
Imperio do Brazil com o capital de 20.000:000·, dividido em
100.000 acções de 200 emittidas em quatro series, podendo ser
elevado a 40.000:00 .
Quando estiver realisado todo o capital, e achar-se em circulação 100.000:000', em letras hypothecarias, a emissão destas
acções pode ser feita no paiz ou no estrangeiro a .e 22 e 10 equivalente a 200 ao cambio de 27.
A circumscripção territorial do banco abrangerá o municipio
da corte, provincia do Rio de Janeiro, Espirito-Santo, S. Paulo,
Minas Geraes, SanLa CaLharina, Paraná e Rio Grande do Sul, podendo estabelecer caixas filiaes ou agencias em outras provincias
com as circumscripções territoriaes e mais condições concedidas
pelo governo.
O banco empresta sobre hypotheca de propriedade rural;
emiLte leLras hypoLhecarias cuja importancia em circulação não
pode exceder a da divida ainda não amortisada, nem ao decuplo
do capital realisado nos termos da lei de 24 de setembro de 1864.
Esta emissão pode ser feita na corte ou na Europa nos termos do
§ 1 do art. 1 da lei de 6 de novembro de 1875, sendo do valor de
.e 11 5 - 6 equivalentes a iOO' ao cambio de 27.
Estas letras serão nominativas ou ao portador e vencerão o
juro de 5 % .
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O banco faz todas as mais operações permittidas aos bancos
de deposito e descontos.
Por accordo entre o presidente do banco e o governo, em 28 de
julbo de 1889, convencionou-se que mediante o emprestimo de
5.000:000 emprestaria o banco aos lavradores 10.000:000 sobre
hypotbeca de propriedades ruraes, penhor agricola, cauções de
apolices da divida publica e acções de companhias garantidas
pelo Estado, letras com duas firmas de lavradores abonados, ou
de mutuario lavrador e outra pessoa abonada, etc.
Por decreto de 11 de julho de 1885 se autorisou a incorporação
e approvaram-se os estatutos do Banco de Credito Real de Pernambuco com o capital de 500:000 dividido em 2.500 acções de
200",000, e tem por fim fazer emprestimos sobre hvpotheca de
bens immoveis a longos prazos e emissão de letras nos termos
da lei de 24 de setembro de 1864; fazendo tambem as operações
permittidas aos bancos de deposito e descontos, etc.
Pela lei n. 3150 de 4 de novembro de 1882 se estabeleceu que as
companhias ou sociedades anonymas, quer seu objecto fosse
commercial ou civil se poderiam organisar sem autorisação do
governo, excepto:
Os bancos de circulacão, que dependeriam de previa autorisação do: corpo legislativo, e dependerião da autori ação do
governo:
1. o As associações e corporações religiosas;
2. o Os monte-pios, os monte de soccorros ou de piedade, as
caixas economicas e as sociedades de seguros mutuas;
3. o As sociedades anonymas, que tivessem por objecto o com·
mercio ou fornecimento de generos ou substancias alimentares;
e bem assim as sociedades anonymas estrangeiras.
As sociedades anonymas não se poderiam constituir senão
depois de estar subscripto todo o capital, e de haver depositado
em um banco, ou mão de pessoa abonada, a juizo dos subscri·
ptores, a decima parte em dinheiro do valor de cada acção, e
contar mais de sete socios.
As sociedades anonymas constituem-se, ou por escriptura publica assignada pelos subscriptores, ou por deliberação da assemblêa geral, em conformidade do art. 15 § 4 desta lei; os seuS
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estatutos serão archivados na junta commercial, e onde não houver, no registro da hypotheca do commercio.
O capital social devide-se em acções que podem subdividir-se,
sendo nominativas ou ao portador.

Assim facultado o direito de associação, foi entregue aos associados a plena liberdade no exercicio de sua fiscalisação, que
apezar de nunca lhes haver sido tolhida, todavia clamava-se
contra a tutella da lei de 22 de agosto de 1860.
Incontestavelmente esta liberdade vai excedendo os limites da
prudencia; diariamente se vão creando, especialmente na praça
do Rio de Janeiro, associações que não correspondem á necessidade real do paiz; a par de algumas de utilidade e com fundamento para compensar os capitaes nellas empregados, outras são
concebidas sem base e sem calculo ou prudencia, creando concurrencia desordenada e rwnosa.
Vão-se reproduzindo os factos que no decenio de 1855 a 1865
tantos males causaram á praça do Rio de Janeiro, e o quadro demonstrativo das instituições de credito e companhias anonymas
existentes na praça do Rio de Janeiro, que em seguida publicamos, mostra a importancia dos capitaes nellas empregados, e a
somma de interesses que nellas se acham empenhados, e que
sem duvida são superiores ás suas necessidades.
A lei n. 3403 de 24 de novembro de 1888 permittindo as companhias anonymas a faculdade, mediante a autorisação do poder
executivo, de emiLtir bilhetes ao portador e á vista, convertiveis
em moeda corrente, tendo como garantia o deposito em apolices
da divida publica, em somma correspondente, pode ser elevada
ao triplo, sendo o deposito moeda metallica.
Dessa autorisação apenas se tem utilisado o B3nco Nacional,
e o Banco do Brazil.
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Quadro demoDstrativo d08 bancos e caixas Oliaes ou agen.
cias que CUDcciouam na praça do Rio de Janeiro em
dezeu"lbl·O de 1889

NO~ES

DOS B.\XCOS

Agricola do Brazil. .
AuxiliaI' • . . . .
Brazil. . . • . .
Coloni.ador e A,!rricola. . •
Commercial do Rio de Janeiro
Commercial de S. Paulo.
Commerciantes • • .
Commercio . . • . .
Cbn s~ructOt" do Brazil. .
Credito Real do Brazil. .
DeI Credere . • . • . .
English Bank of Rio de Janeiro, . . . . . "
Credito Real de Minas. "
Credito Real do Rio Grande
do Sul . . . . . • •
Credito Real de S. Paulo. .
Industrial
!\lercantil. . .
Intermediario do Rio de Janeiro. . • . . . • .
Lavoura e Commercio do Brazil . . . • . . . .
Lavoura de . Paulo. . .
London & Brllsilian Bank. .
Mercantil e Indus~rial do Pa·
ran~..
• . • . . •
Mercantil de antos. . .
Mercantil dos Val'egistas.
Nacional do Brazil. . •
Popular • . . .
Popular de S. Paulo
Predial. . . . •
Provincial de Minas
Rio de Janeiro . . .
Rural e Hypotbecario •
S. João d'EI-Rei . .
S. Paulo . . • • •
Sul Americano . . . . .
Terri torial e Mercan til de lIli·
nas • . . . . . .
União do Credito • . .

C.\PITAL
!\O~IINA L

RE.\LIS.\DO

FUNDO
DE RESERVA

40: 243:'044

19.162:91O~514

3.472: 221.'311
13.234'191
1 .293 :000$000
583:917$51
268:000' 00
:C 1.00 .000
3.0)0:000:;;000

5:: 150.000

368:994:' 2i
1.453: 14$,'3i8

21:527$756
1: 36 .000
654:0 O~ 00
3:8)0.'000
12:639$663
10:0003000
377:070 729
3.74

:21~

'491

18: i7·1.'· 73
8i :075 000

Ha, portanto, na organisação dos bancos um capital subscripto
de 491.500:00~, do qual apenas tem realizado 143.340:00 ,que
não chega á terçu parte do que se ha de realizar, desse capital se
tem formado o fundo de reserva na importancia de 31.582:838, 432.
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Por iniciativa do Visconde de Ouro Preto em reunião com os
principaes negociantes da praça e os presidentes dos mais importantes estabelecimentos de credito resolveu-se a creação do
Clearing-House (casa de encontro dos cheques), que deu principio aos seus tr'abalho no dia 1 de outubro de 1889, permutandose neste mez 1857 cheques na im portancia de 37.715:972 300, em
dezembro permutaram-se t .675 cheques na importancia de
40.176:176 636.
Esta instituição, hoje extincta tem a gt'ande vantagem de facilitar as transacções, economisar tempo e dinheiro, reduzindo
a minimas proporções o movimento de numerario que exigiria
muito tempo no trabalho da contagem, e o perigo dos enganos e
das notas falsas e obretudo os extravios. Si não fossem as facilidade que esta instituição offerece, seria quasi impossivel realizar
as tran, acções que diariamente se operam nas praças de Londres
e nos Estados Unidos do Norte,

SOCIEDADES ANONYlVIAS

Seria de grande utilidade e interesse para a demonstração do
progresso do paiz, se pudessemos apresentar uma estatistica das
sociedades anonymas e industriaes, que nelle funccionam, porém
nos é de todo impossivel satisfazer esta importante necessidade
constituindo notavel lacuna, pela falta absoluta de dados para é1
organisação de uma estatistica, damos porém uma idéa do seu
desenvolvimento publicando o quadro daquellas, que funccionam,
ou são alimentadas com os capitaes do praça do Rio de Janeiro.
Nas provincias de S. Paulo, Minas, Rio Grande do sul, e mesmo
Bahia e Pernambuco já existem estabelecimentos industriaes de
grande importancia, nos quaes se acham empregados valiosos
capitaes por meio de associações.
Na estatisLica dos privilegias, ou patentes de invenção, se
notam duas phases distinctas no seu desenvolvimento; no regimem da lei de 28 de agosto de 1830, que durou até 1882, foram
concedidas 677 patentes de invenção para todo o imperio; a lei
n. 3120 de 14 de outubro de 18 2, que adoptou principias universalmente aceitos acerca da garantia de propriedade aos inventos
industriaes deu tamanho impUlSO a essa industria, que nos annos
decorridos de 1883 a 1888 foram concedidos nestes seis annos 664,
quasi numero igual, das que foram concedidas em mais de meio
seculo, como se vê 'do seguinte quadro:
REGIMEN DA LEI DE

De
De
De
De
De
De

1831 - 1835 ,
1836 - 1840 ,
1841 - 1845 .
1846 - 1850 ,
1851- 1855 ,
1856 - 1860 .

"

1830
1
4
1

15
40

, 27
88' ..
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Transporte.
De
De
De
De
De

88
41
53

1861 - 1865 .
1866 - 1870 .
1871 - 1875 •
1876 - 1880.
1881 - 1882 .

6t

294

140

6fi

Somma total.
REGIMEN DA LEI DE

De outubro a dezembro de 1882.
Em
Em
Em
Em
Em
Em

1883
1884
1885
1886
1887
1888

1882
37

111
45
107
124
122
118
664

As patentes de invenção garantem por 15 annos o direito de
propriedade e u~o exclusivo das invenções e descobertas, sendo
obrigados os concessionarias a0 pagamento da taxa de 20" pelo
primeiro anno, 30; pelo segundo e de 40$ pelo terceiro, augmentando-se da ahi em diante 10 em cada anno, por todo o tempo
da duração do privilegio; não sendo em caBO algum restituidas
estas annuidades.
Os infractores dos privilegias serão punidos com a multa de
50 , a 5:000$ em favor dos cofres publicas; e a favor do concessionaria da patente com 10 a 50 % do damno causado ou que
puder ca usar.
E aquelles que se inculcarem possuidores das patentes, ou
façam uso de emblemas, marcas, letreiros ou rotulas sobre os
productos ou preparados para o cornmercio, ou expostos á venda,
como si fossem privilegiados; serão punidos com a multa d
100$ a 500' em favor dos cofres publicas, e bem assim aqueUes
que tendo terminado o tempo da patente, anullada ou caduca,
continuar a exercer a industria como privilegiada.
Para garantia deste direito} fundou-se entre diversas nações
com o concurso do Brazil, a união da propriedade industrial,
tendo por fim não só assignar o gozo do mesmo direito mas
cooperar para que a legislação universal adopte, quanto passiveI,
principias uniformes, que se façam applicaveis á area comprehendida na união.
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Quadro demonstrativo das companhias industriaes que funccionam na
Praça do Rio de Janeiro

CAPITAL
FUXDO

KOMES
Nominal

Realisado

DE
ll.ESEaVA

ESTaADAS DE FERao
Barão de Ar:l.ruama. •
Carangola. . . . •
Congonbas de Campos.
Corcovauo. . . •
Juiz ne FÔl·:l. e Piau.
Leopoldin:l.. • •
Macabé e Campos
Mar ue lIespanha.
lIIaricá. . . •
l\Iontes Claros. .
l\Iusambinbo. .
Oeste de ~linas . •
Ramal Ban:l.nalense.
Rezande e Bocaina •
Rio da P'IMes . . .
anlaI-auel doRioPrato
. Paulo e Rio .
'orocnuana . .
apncahy. . .
União Valenciana

4.0 0:000'000
10.00 :00015000
100:000:;;000
400:000'-'000
L 500: 000. 000
50.000.00) '000
12.00 :00 000
2.000:00 -::000

23:666;;992
15:107~00

27:733~-07

4·lü:263$3!7
94:036-;;000

290:0oo~000

8:520~0

°

3.000:000 tlO
3.000:0 00
14.000:000 000

159:,,83~08

400:00J~000

301 :200 '000
830 :O 0.:000
4.000:000.'000
10.665: 000.'000
38.000:000.000
20.000:000';000
.l.600:000~000

O.IRRIS DE FERRO

Cachamby. . .
Jardim Botanico.
Pernambuco. .
Porto .\lagrense .
. Christovão. .
Carris Urbanas
Villa Izabel .

NAVEo,lçlo

Amazoon SLeam NavigaLion

Brazileir3. de navegação. •
Esperança maritima. . • •
Nacional ele navegação. . .
Navegação e Estrada de Ferro
Espirita anlo e Caravellas.
Progresso maritimo. • . •
S. João da Barril e Campos.
Serviço mari timo . . .
Transatlantica brazileira.

H. F.

46

,e 485.028

,e 50,000

~ 625,000
5.000:000' 00
120:000 000
4.000:000$000

5.000:000~000

1.200:58T-24

4.000: OOO.~OO

20:953~997

1.600:000$000
3.000:000"000
673:400 000
2.000:000 000
3.000:000$000

:l..600:000~000

9:W'149

1.600:000'000
673:400$000
2.000:000'000
300: 000$000

33:660$120

19.393:400$000

15.203:400$000

1.264:978$790

30:000~00
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APIT.\ L
FUXOO

KOi\lES

D/·:

Nominal

Rellli :ulo

RESF.RV.\

SE3URO-

23:0;:;1~75.~

.\llianca . . . . .
Argos Beneficen te (\'ida)
Argos Fl~lminense
.\talaia. .
Bonan~a .
ConUan a.
Fidelidad .
Garantia.
G ral . . .
. Indemnizadora
ln te"ridade .
Lealdade.
.
N v<\ Permanente
Pl'eYiden te. .
Pl'ospel'idaLle. . . . . .
ni5.o Comme1'eial dos Yare"iatas. . .
\ igilan ia. .

331 :70ti":3)
30 :33'3'"tiO
l3:i;j:;~070

21):0) mJ
2':;:,)0 .; .):)
:~1l(j::;)J';1)0

1·) :5H:i~G51
3G3:GG' ii 'O
~ :G21 '!l27

l\1.ülloi»)J

1 .i:IlJJ:))')

J:'4:31.3)'mO

52. 0)0: 000.)000

AURICOI•.\S

.\!Z r i c o I a colon isac1?ra de

Padu'l. . . . . .
.\g1'icola ,le \ asssouras
»
apucaia..
»
S. aba liiio .
.\g,·iellitlll'n, inclU',tria1. . .
Lavoul':l,Indu,kia e Co1(lIlisnção .

.\gricola. de Camp 5 (B:11'ce1103)
Aracaly.
I3ra.caby
1.')reoa. . . . .
Parabyba c cl'gipe.
Paulista (Porto Feliz)
Pur.na . .
Quissl1.mã .
Rio Brnnco . . .
S. JOi>écleLe1nissa . . .
t:ni5.o .\gt·icola. POrto Real

O.lO :0.10 ,,) O
236:0:)1) lO
;)')0: OJO.'~JJ
;')0 ) : OOO~ )OJ

1. 5011 :,), "').lU
4..):00 "0).)
1..i ): 00 ~1l00
:I . :1;:;0 : 000 ;;000
') :0 0,3),)0
ii 1:0

1.000:0

. »)J
i))O'

2:6)c:)OOO
i:W::;24
23:9i5~7

I
I
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C.\I'ITAL
FUl'õDO

Nominal

Realisado

DE
RESERVA

TJ::ClIlOS

AIliança .
Bomlim, , .
B"azil industrial. .
Brazileit'a de fiação e tecidos,
"\l'io~a,
. . . .
Confian a industrial
Corcovado, • . •
D. Isabel. . . •
Industrial mineira. ,
IClciu'll'ial ele OUl'':> Preto. .
:\lannfacl'u'eira Cruzeiro do
'uI . • . •
Pau Grande . , .
Pe tl'opoli ta na, • .
Pl'oi(re S industrial.
Rillk. . , .
anta Bar'mra
" Chl'islovão.
',João, .
. Lazaro. . ,
•
'. l' Jr de Alcantara.

1I:6H,;'i97

27: 059'4(»
65: J.!,:'519
77,.' 90
31:717$'9!
421:919~066

DIVERS.\S

Agric la e manufacLureil'a
Ar 'hilecloni a .
Ban 'arilt do Rio de Janeiro .
Brazi leirade fabl'icação de "'elo
»
I'hospha lo de cal.
Caixa ue credi I cOmmel'Clal.
Cantareimeviaçiio fluminense
Cl\l'rua"'ens lluminens s .
Coloni~açiio ngl'icola. . .
COllunercio de ag-uard nle.
)1
e indu tria.
COIlRtru~t0ra. .
COl·doalba..
.
'ruzeiro (I hosphoro-) •
Docas Pedro Il . . . . ,
Economisadora do gaz. . .
Elevaclol' e fRbl'ica de chumbo,
Empreza de obc'a pablica do
Bl'azi!. . • • . • • •
Espel'ança (banC:ll'Üt e de
genel'os. • • . • . .
I~slrada d· ferro Mi nas e S. Jeronym • • • • • • .
Fabrica de biscontos iet rnacional. . . . . . • .
l?abril urRzileira. : • • .

22 :386;'237
32:9:il:' 00
':15Q.)1~0

16:1T.: 20

61)0: 0003000
4.800:0003000
ljO : OOO.)()OO
20 :OOO~O
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FUNDO

NOMES
ominal
Fabril Cruzeiro (papel). . .
Fabrica de feno galvanisado.
»
de papel progresso
Formicida Capanema • .
Galeria municipal •
•
Hypodromo nacional • • .
Industria de Biribiry . . .
Industriade cal eM. Carandahy
Indus tria lanas e viação de
Macahé. . .
Industrial fiuminense
(kiosques) .
»
Guanabara
»
stearina.
Jardim Zoologico •
Locadora previdencia domestica . . • • •
Manufactura de calçado . .
»
de conservas alimenticias • • . .
Manufactora de rendas. .
Mercado Nictheroyense. •
:Moinho fiumiuense .
Nacional de calçado. . .
»
de construcções .
de oleoso . • • •
»
de tecid os ele sp.da •
Nova commercio e lavoura. .
» iudusLria . . • • •
Pastoril agl'icola e industrial.
»
mineira..
Praça da Gloria. . . • •
ReflUação de aSSllcar • • •
Saneamento do Rio de Janeiro
Te..:elag m fluminense. • •
Te1'l'esLre e maritima Rio de
Janeiro. . . . • •
Tunel da Prainha. . .
União (aguada para navios)
»
mercantil. • • • •
»
telegraphica do Brazil.
Viação central do Brazil. .
Victoria (illngenho central de
arroz) . . . • • • •

Realisado

DE
RESERVA.

39:33~980

224:874$990

25:428'140

35:57' '-00
255:O.J.0'000
177:200$000

100:000'000
71: 454: SOO,sOOO

RESUMO

Estradas de ferro •
Carris urbanos •
Navegação. •
Seguros. • • • •
Somma.

• •

176. 086 :200,'000 110.623:600$000
26.830:000'000 26.04 :500$000
19.393:400 000 15.203:400 000
4.19 :000$000
• 52.900:000$000

778: 210$355
1. 121:515$612
1. 264: 978$190
1.S49:i76$6H

• 275.209:600'000 156.176:500$000

5. 003: 981$368
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OAPITAL
FUNDO
DE

NOMES
Nominal

Transporte.
Agricolas. . • .
Engenhos centraes .
Tecidos.
..'
Diversos

"

Total.
Bancos.

·

..
..

Somma total

··

.

275.209:600'000
4.700:000'000
9.450:000'000
25.600:000'000
71. 454: 800$000

Realisado

RESERVA

i56.i70:500~0~~

5.003:981$368

i8.040:000~000

27:990' 57
42L:9i9'066
837:083$857

4.200:000$00
8.436:000' 00

43.003:300'000

386.414: 40~§{00 229.744:800'000 6. 300: 815$L42
419.500:000 000 i43.340:000$000 3t.583: 3 ~432
805.914:400'000 373.084:800$000 37.88-1:703$574

Tal é o capital que só na praça do Rio de Janeiro se acha em
movimento em companhias anooymas, algumas é verdade que
não teem a sua existencia na Corte, mas o capital foi ahi levantado ou teem sua administração ou agencias na praça do Rio de
Janeiro.

E TR \.DA

DE FERRO DO BRAZIL

o sy tema da via ,5.0 ferrea não pode deixar de ser considerado
como um ramo imporlantissirno do commercio, elle está para o
trafico interno na mesma relação, que [\ navegação para o extel'l1o.
Pel'tence a0 actual seculo a data da sua iniciativa e da sua
realisação, foi no armo de 1801 que apareceu no parlamento inglez
o lwirnciro projecto de lei para a ubel'tura de uma via ferrea entre
Wauds e ,\'o1'tl1 e Croydol1, com o titulo de SLl1'rey Railloay, desde
essa época at6 o anno do 1 25 promulgaram-se 28 leis na Inglaterl'a para a con. trução de estradas de feno, das quaes apenas
algumas de pequena extensão foram realisadas.
E assim como na Inglaterl'a todos os mais paizes trataram de
por em execuçJo es~e grande elemento ele civilisação e prosperidade na seguinte ol'dem:
1 Inglaterra.
2 Austrio.
3 Fl'ança.
4 Estados-Unidos.
5 Belgica.
6 11emanha. .
7 Ilha de Cuba.
8 Russia.
D Italia. .
10 Suissa.
11 Jamaica.
1 48
12 Hespanha.
1 50
13 Canadá.
1850
14 Mexico.
.'
1 50
15 Perú. .
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16 Suecia.
1851
17 Chile. .
1852
18 India. .
1853
19 Noruega.
1853
20 Portugal.
1854
21 Brazil.
1854
22 Victoria.
1854
23 Columbia.
1855
24 Nova GaUes.
1855
25 Egypto.
1856
26 Australia.
1856
27 Turquia.
1860
. Foi depois de 1826 que as estradas de ferro passaram do dominio da especulação para a reolidade em sua execução.
Na Europa o camInho de ferro é um instrumento aperfeiçoado
que veiu em auxilio da industria, das transacções já largamente
estabelecidas e de um progreF'so já consideravel; em um paiz,
como o Brazil, novo e de proporções col1ossaes pela sua extensão,
eUe é mais do que isto, é o factor prIncipal, indIspensavel da
creação, nao só da mesma industria, como de todos os elementos
de progresso e civilisação.
Assim o Brazil joven, com uma industria apenas nascente,
com uma agricultura na infancia, e recursos ainda fracos) não está
longe de aproveitar as lições da experiencia, procurando dor desenvolvimento, talvez superior á suas forcas, a este importante
melhoramento, certo de que saca sobre o futuro um capital productivo, e tanto disto está convencido, que o proprio governo,
contra a opinião de algumas nações, como a Inglaterra e EstadosUnidos, tem empenhado o Estado na construcção de esLradas de
ferro, com a qual sempre lucra, senão directamenLe, indirecta"
mente por outros canaes, que se avolumam desde que a locomotiva delles se aproxima; esLa é a mensageira da civilIsação, purifica os cosLumese transforma os habItos e preconceitos da velha
sociedade, dIstribuindo idéas aperfeiçoadas do progresso, que
desde logo germinam.
A estrada de ferro, incontestavel elemento de prosperIdade e
riqueza, demanda capitaes avultados não só para sua construção
como para seu custeio, os quaes nem sempre correspondem nas
suas vantagens economicas aos Interesses dos associados ou do
governo, mas nunca deixam de ser uteis pelos seus beneficios
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indirectos, um dos mais importantes capitaes de que fazem economia as estradas de ferro, é sem duvida a do tempo, a rapidez do
transporte muitiplica o trabalho e o lorna tão productivo, como si
tivesse augmentado a população productiva do paiz.
São pois as estradas de ferro e 05 barcos de vapor machinas
que economisam capital e trabalho tornando-os admiravelmente mais productivos, concorrendo assim para a riqueza do
paiz.
As estradas de ferro do Brazil teem sido construidas com
capitaes nacionaes e estrangeiros garantidos pelo Estado, de tas
apenas a de Jundiahy a Santos na provincia de S. Paulo realisou
lucros, que compensaram aos capitaes empregados e satisfizeram
a importancia do juros recebidos como gaeantia pelo excesso da
renda de 8 %: todas as outeas, como se verá, tem pesado sobre
o thesouro na garantia de juro.
As estradas de ferro pois exigem capitaes importantes para
sua construcção, e com quanto se reconheça a sua vantagem, é
essencial, que não se procure promover este melhoramento mais
depressa do que compor ta o capital existente, considerado economia do paiz.
A primeira lei que foi promulgada pelo parlamento brazileiro
para a construcção de estradas de ferro tem o n. 101 de 31 de
outubro de 1835, concedendo a uma ou mais companhias o privilegio exclusivo por espaço de 40 annos para o uso de carros
para o transporte de generos e passageiros, a qual partindo da
capital do imperio se dieigis e para i\lina ,Rio Grande do Sul e
Bahia no logar que fosse mais conveniente.
Esta lei, que não teve execução foi secundada pelo de n. 641
de 26 de Junho de 1852 concedendo a uma ou mais companhias a
construção total ou parcial de um caminho de ferro, que partindo
do municipio da côrte fosse terminar no pontos mai convenientes das provincias de Minas Geraes e S. Paulo.
Esta lei, depois de diversas tentativas para a incorporação de
uma companhia em Londres pelo ministro brazileiro, teve a sua
realisação no paiz com o decreto de 9 de maio de 1855 approvando
os estatutos da companhia nacional organizada pelos Visconde
do Rio Bonito, Dr. Caetano Fur<juim de Almeida João Baptista da
Fonseca, José Carlos Mayrink e Militão Maximo de Souza, a qual
tomou o nome de Companhia Estrada de Ferro D Pedro II, dando
começo aos seus trabalhos a 11 de Junho .do mesmo anno.

°
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Não foi porém e;:,la a estrada que fez ouvir o primeiro sybillo
clvilisador da locomotiva n9 Bl'azil, esta gloria coube lÍ pequena
estrada de ferro de lltlau(Í concedido (1 Irineu Evangeli~la de
Souza (depois 1 isconde de M" auá) por contl'acto celebrado pela
provincia do Rio ele Janeiro em 27 de abril ele 1852, concedendo o
governo geral pri vilegio por 10 annos pa ra o. navegação a vapor
entre a côrte e o porto de :\1lJulÍ por decreto de 12 janeiro de 1 j2.
Foi solemnemente inaugmac10 o trafego desta via-ferrea em
-30 de Abril de 1854, sendo a sua extensão entre o porto de Mauá
e fi raiz da erro de 16 kil. 19m •
Desde que foi uma realidade a exislencio do. estrada de ferro
no Brazil, o goyerno e o parlamento por lodos os meios tem
procurado o.nimar o seu de!::envol vil11ento, pl'evenir e aco utelar
os seus interesses e incOlwenienles, como se verlÍ no desenvolvimento desse trabalho, tratando de cado. uma das estradas de per
i, principiando pelo \.mazonas.
ADl.a:-.-;ona'
E TRADA DE FERRO MADEIRA E MAlIlORÉ

Por decreto de 20 de nbril de 1870 foi concedido privilegio exdusi 'lO por 50 annos 00 cmonel Geol'ge C\1urclL pora a con truc·
ção, uso e goso de uma estrado de ferro qlJe partindo da Cachoeira
de Santo Antonio, fosse terminar nas I roximidades da Cachoeira
de Guojará-mirim.
Para esta estrada, que deve ter a extensão de 330 ldlometros,
oOrganisoll-se em Londres uma companhia com o capital de
~ 600.000 com garantia de juro de 7 % , sendo depois elevado o
copital a .e 1.000:000.
Depois de grondes difficu Idades entl'e em preza rios e companhia deu-se principio a constl'ucção da obra em 25 de fevereiro de
1878, e chegando a fazer sibilar a locomotivo em uma extensão
,de 6 kilometros, e reolisados estudos em mais de 100, despendendo-se ce.rca de 275.000 dollars,resolveI'am ludo abandonar, por ler
o camara dos lords dado provimento em grau de appellação ao
pleito intentado p310s possuidores dos titulos do emprestimo
boliviano, que solicitoram a entrega do deposilo de .e 600.00:) capital da companhia que se acIJava depositada no banco.
A' vista deste resultado foi considerada caduca esta concessão,
'Ú governo mandou proseguir nos estudos, e duas commissões
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uma dil'igida pelo engenheiro Carlos Morsing e outra pelo engenheiro Julien Pinckas.
O orçamento apresentado á vista destes estudos resume-se
nas seguintes verbas:
1 Revi ão de estudos, roçado, etc.
337:470 200
2 Movimento de terra.
1 .855: 081:'959
3 Alvenaria e obras de mte .
169:340;3452
4 Obras de arLe corrente .
26:700:'000
5 up rstrucLura das pontes.
192:500 O O
6 Via permanente .
2.992:'1328100
7 EsLaçàe e paradas
453:389-:;276
8 ~IaLel'ial rodante.
: 196:3 O, 000
9 Tele"Tapho
6' :978:'308
10 Adminislraçüo
4.650:000BOOO
11 10 % eventuaes .
79.j.: 246: 937
Ou 26: 507':;020 por kilometro
8.736:716'312
Ao governo agora compete tomar uma deliberação acerca da
consLrucção desLa esLrada.
Pará
E. TRADA DE FERRO DE BEL.l:::~I A BRAGAKÇA

Pelas lei provinciaes de 6 de abril de 1 '74 e 20 de abril de 1 76,
conLl'aclou o pl'esidente da prm incia por accordo de 21 de março
de 1 79 a con:strucção desta esLrada concedendo á em preza privilegio por 40 annos e garantia de 7 % de juro por 30 ao capital
nece sario, não excedendo de 30:000" por kilometro de linha construida.
A companhia Estmda de Ferro ele Bragança foi incorporada
na praça elo Rio ele JaneÍl'o com o capital de 8.000:00OS para a
consLruc ão de 263 kilometros.
A 24 de j unho ele 1883 deu a companhia começo á consLmção e
<J.briu o LrDfego comprehendido entre. a capital e colonia Benevides em fins de '1884 e até Apehú em novembro ele '1 ,~5 com 61
kilometros de extensão.
O material mdante desta estrada consta de 3 locomotivas, 2
carros de 1fi classe, 3 de 2a pam passageiros, 7 wagons fechados
e 2 abertos, 2 brakes e 10 diversos, sendo 2 para condução de
,gado. A bitola é de 1 metro.
Esta estroda foi ultimamente encampada por '1.500:000"000.
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Ceará
ESTRADA DE FERRO DO SOBRAL

Esta estrada de propriedade do Estado foi mandada construir
como recurso aos males da secca e teve o seu começo em 30 de
julho de 1878 sendo director dos seus trabalhos o engenheiro
Dr. Luiz da Rocha Dias; em 31 de dezembro de 1881 estava ella concluida até Sobral com 129 k 920 m , partindo do porto de Camocim.
O material rodante desta estrada consta de 6 locomotivas, 11
carros de passageiros, 32 para cargas, 2 para correio e bagagens
e 4 para conducção de animaes; sua bitola é de 1 metro, calculase em 6.000:000~ o seu custo, ou 50:000 . por kilometro.
Trata-se do prolongamento desta estrada até o Ipú com 108 ki·
lometros de extensão, e se acha em construcção.
O seu movimento consto. do seguinte quadro:
ANNO

1 81.

1882.
1883.
1884.
1885.
18 6.
1887.
1888.

RECEITA

DESl'IlZA

23:033'036

52: 954' 8,14

8l. 50 ·'741
63:907'l05
5 :43l '14
43:730.'458
67:397'276
61:178 263

O prolongamento da estrada sem duvida melhorará as condições economicas desta estrada, pois vai ao municipio do Ipú
florescente na cultura do algodão, canna de assucar e cereaes.
ESTRADA DE FERRO DE BATURITÉ

Esta estrada foi contractada com a Companhia Cearense da
via ferl'ea de BatLlrité pelo governo provincial em 25 de julho
de 1870, com a garantia de juros de 6 % ao capital de 800:000
destinado á construcção da la secção.
A 20 de janeiro de 1872 se inaugurarão os seus trabalhos,
que foram concluidos em 30 de novembro de 1875 até a Pacatuba
e um ramal para Maranguape com 40k 500 m •
Por decreto de 19 de abril de 1873 permittiu o governo imperial, que fosse elevado o seu capital a 2.600:000.000, e deu fiança
a garantia de juro por decreto de 25 de Abril de 18174.
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Estava elIa nestas condições, quando o governo imperial resolveu, em consequencia da secca de 1877, que assolava a provincia, resgatal-a para por sua conta continuar a con trucção,
visto que a companhia por si não o podia fazer, e assim suavisar
do melhor modo os effeilos daquella calamidade, offerecendo á
população faminta recursos á sua subsistencia, o que foi realisado por decreto de 1 de junho de 1 78. Foi encarregado desse
trabalho o engenheiro Carlos lberto Ylorsing, sendo liquidada
a companhia com um activo de 1.232: 589 508 e o passivo de
595:13 .~019 dando um saldo de 637:45t 489, que foi distribuido
pelos accionistas de 3:101 acções da referida companhia.
Em 14 de março de 18 O abriu-se ao trafego a 2& secção da
linha entre Pacatuba e Canoa e em 29 de abril de 18 1 começou a
construc ão do ramal de Batmité que foi entregue ao trafego em
2 de fevereiro de 18 2, sendo o percurso da estrada de 109k t7 m •
Calcula- e seu custo em 6.543: 55& 785 ou 77: 449" por kilometro;
a bitola é de 1 metro.
O material rodante desta estrada consta de 13 locomotivas, 10
carros de 1& classe, 7 de 2& para pa sageiro ,60 vagons fechados
e 24 abertos para mercadorias e 18 diversos.
O ~eu movimento consta do seguinte quadro:
AN!'iO

UECEITA

DESPEZ,l

47 :060'0 7
85:2-Us,l 5
il7:200:'177
i 11: 537'030
233: 1-!-1S702
2~3:376'652

3i2:919$811
3 5:520.'i77
353:00 7i2
266:257$383
254:797$000
277:356- 26
315: 39<)866
284.735$983

Esta estrada embora de pequeno percurso e lutando com a
concurrencia do antigo systema de transporte de carro de boi e
cosla do animal, nunca deu deficit,' trata-se do seu prolongamento até Quixadá, que sem duvida dará maior movimento ao
trafego.
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Rio Grande elo Norte
ESTRADA DE FERRO DO NATAL A NOVA CRUZ

A construcção desta estrada autorisnda por lei provincial de 8
de flgOStO de 1873 foi contratada em 2 de julho de 1 74 concedendo o go,erno geral por decreto de 20 de fevereiro de 1 75
fiança da garantia de juros p1'Ovincial de 7 % por 30 annos ao
capital de 5.49":052 ',- 44 calculado para a sua construcçã , Este
contraclo foi edido á comp:Jnl1ia ol'ganisada em Londres com
a denorninac;uo Imperial Era 'ilian anel Nova 'J'U~ RailwClU
CompanU·

}iornm inaugurados os trabalhos de sua construc <10 em 27
de fevereiro de 1 80 e entregue ao trafego o ia secçuo em 28 de
setembro de 1881 e toda a esll'nc1u nu ex.tensão de 121 k em 31 de
dezembro de '1 '82, o 'eu custo é de 5.4~r:052.·544 ou 4~:221·'ü2
por kilometro; a bitola é ele 1 melro,
O material l'odante é ele 11 locomoLivus, 1 carro-sa!üo, fJ
de 1a clnsse, 9 ele _a pa ra pu sageiL'os, G para fumanles, correio
e bagagem; 56 wagons fechados, Gi aberto par n mercudorifl ;
13 para conducção de gaelo, 17 de plataforma, 471 ara llJstro e
dous tl'olys.
O seu movimento consta do seguinte qUOdl' :
..\N~O

RECEl'r,\

J7:22 "10;:;
-t6: 3i :'7-JO
, :G32:.;Li30
6J:874::;31l)

li6:700.~ 6)
Gl: 230:'-20
7li:o:r ~.,
12: 728' no

IlE PF.Z\

213: 32J:;1,3;)
105:71H1l7
l' : '2G":5LO
210::3HH 53

225:375.' G7

103 :-1 1>;')2
1i5: j05 ,O:i0

1-10: lOJ~OJ 1

Como se vê tem esta estrada reâ1isado o' seL: movjm~nt
sempre com deficit e nüo lendo o provincia sntisUto a garantia
de juros a que se comprometteu, tem esla pesado sobre o Estado
no. importancio de 3.432:273"'707 comprehendendo todas as despezas deste serviço, isto é, o jUl'O, c1ifferenço de cambio, C0111missão, elc., de 1bi9 a '1887.
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Parahyba

E TllADA DE FERRO CONDE D'EU

POI' decrelo de 15 de tlezembro de 1S71 foi autori ada a incol'p01Ução de uma companhia, que levasse a effeito a construcçJo
de uma estrnda de ferro, quo portinelo elo copital da provincin
fosse á villu de Alogoa Grande com ramal para a do Ingá e
IndepenrJencia; a lei provincial de 22 ele junho de 1872 concedeu
gaI'antio de juro ele 7 % por 30 annos sobre o capital de 5.000:000'~,
o deereto de j de alJril de h74 deu fiança ó. garantia 1e juros
provincial e o de 15 de dezembro e 25 de abril ele 1&74 deu gal'l:ll1lia
de 7 % ao capital addicionnl de 1.0 }:OOO:', sendo ossim elevado
a 6.0DO:000:~, o capilal da companhia orgoni ada em Londre que
tomou a si a eonslrucçJo da estrada e que teve o nome The
Canele Ll' Eu RaiLLcay CompClI2!J.

O ll'ü})nlho da CO:13lt'ucçüo come,arom a 9 de ogo to de 1 ~O;
o 7 de selembro de 1 '3 foi inau . . . urad o trafego entl'e a copital
e a po"ooçüo uo :'fulungú e a 23 de norcm~ro e 4 de junho de 1 84a do ramal do Pilar e IndependenciD, com o lotaI de 121 k 5301ll • O'
cuslo da e trada foi fixodo cm 6.000:000· ou 4():586 '6 0 , por kilometl'o, bi tola de 1 metro.
O matel'ial rodante de ta eslraua consta de !) locomoliva:::,
'13 CUl'ro de passageiros, 1H vagues par·1 cürga e 2 guindastes
\'010 nles .

DE5PEZ.\.

o):

6i5;;(;)0
14 : 03(j,'J~J
itltl: 3J2;ü 70
11 i:076 120
Hlj : OJ2.~73 i
1i2:-!W041

45: ~lii"2GJ
nO'üOiSI:;O

2G~: OÜ~,'U53

270: OM '[ H)
"';j'(P '''17

25'~Gjlj:231

A gal'anlia de juro de lo e trada tem pe ado sobre o Eslado
na imporlan~ia de 2. O:096"';!t35 comprel1endenuo todo o ser"iço,
juro, differença de cambio, commiss5es, ele., desde '1 ) a 10 87.
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PernalUbuco
ESTRADA DO RECIFE A PALl\lARES

Em virtude da autorisação dada pela lei de 26 de junho de 1852
foi por decreto de 7 de agosto de 18~2 concedida a construcção
desta estrada com o privilegio de 90 ,mnos e outros, assim como
a garantia de juro ele 5 % ao capital necessario. Esta estrada
parte elo Recife para S. Francisco.
Organisada em Londres a companhia Recife and S. Francisco
Railway Company tomou a si esta consLrucção e por decreto de
18 de outubro obteve nutorlsação paro funccionar no imperio,
sendo fixado o seu capital cm f, 875.123; pOl' lei provincial de
21 de setembro de 1854 foi elevado o capital a f, 1. 200.000 e obre
elie garantido o juro de 2 % , somma esta a que o governo imperial estendeu a garantia de juro de 5 % .
Inaugurada a construcção em'j de setembro de 1855, foi aberto
o trafego da 1a secção na extensão de 22k 511 m em8 de fevereiro
de 1858; o da 2a na extcnsilo ele a3 J<228 m em 30 de novembro de
1862 ; total 125k 739 m •
Esta com panhia luctou com algumas cli[ficuldades para o leVemtamento de capitaes sendo augmentaclo a f, 1.685.660 e mais
156.542 que não teve garantia; é pois o seu capital f, 1.8~2.202 em
reis 16.375:869 ou 120:11~ ~54 por kilometro, o seu ponlo terminal é em Palmares com 124k 739 m , bitola de lm,60.
O material rodante consta de 33 locomotivas, 10 carros de
1a classe, 6 de 2a , 11 de 3 para passageiros; 6 com freios para
correio e 'bagagem; 200 wagões cobertos, 5 abertos, 62 ditos para
materiaes, 16 de freio, 20 para madeira e 7 para conducção de
animaes, e autorisação para comprar mais 50 vagões cobertos
e 60 abertos.
O seu movimento consta do seguinte quadl'O:
Q
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AXXOS

RECEIT,~
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DESPEZA

_ pe, 01' de ter esta estrada dado saldos em sua receita, todavia
tem o Lllesouro despendido na garantiu de juros com 'todas as
suas despezas oLé o anno de 1887 a importancia de 20.230:925 313
compreh ndendo os 2 % garantidos pela provincia, que aliás
nunca os pngou.
O governo tem autorisação para o resgate desta estrada.
De Palmares a Villa de Garanlull1s estão em trafego 72k 643m e
em con Lrllcção 72 k ,85 m ; este prolongamento é feito por conta do
E tado, e constitue sua propriedade; calculada em 16.000:000"'000.
ESTRADA DE FERRO DO RECIFE A LIMOEIRO

Estn estrada autorisada por lei provincial de 5 de junho de
1868, pela de 17 de junho de 1873 se deu garantia de juros de
7 % por 30 annos sobre o maximo do capital de 50:000", por
kilometro de linha construída, a 'qual foi por decreto de 5 de
H. F.

47
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agosto de 1874 afiançada pelo governo imperial, foi dada 6. companhia, organisada em Londres, Great lVestern
Brasil
Railway Campany e autori ada a funccionar no imperio, por decreto de 10 de setembro de t 73.
Feitos os estudos e approvados, foi fixado o maximo capital
de 46:000. por kilometro até a somma de 5.000:000."000.
A 25 de março de 1 -9 começaram os trabalhos de construcção,
sendo inaugurado o primeiro trecho em 24 de outubro de 18 1,
em 20 de fevereiro de 18 :2 o segundo entre PaLl d'Alho, Limoeiro
e ramal de Nazareth com um total em trafego de 141k 176m , cujo
preço tem sido realisado a 51:978. 660, bitola 1 metro.
O material rodante desta estrada consta de 16 locomotivas,
6 carros de la classe, 12 de 2a , 4 de 3a , 9 para correio e bagagens;
13 .para animaes, 136 wagões para carga, 60 ahertos para mel'cadoria e lastro.
O seu movimento consta do seguinte quadro:

ar

ANNO

RECKIT.\

DE5PEZ.\

18 lo
1882.
1883.

1 84.
1885.
1886.
1 7.
188 .

Por decreto de 30 de dezembro de 1882 foi declarada esta estrada de interesse geral paru o serviço do Estado, e concedido o
prolongamento do ramal de azareth até a povoaçiio de Timbaubél, sem garantia de juro, e com a clausula da reversão para o
Estado, findo o prazo do privilegio. A extensão deste prolongamento, que está orçado em 2.138:528$, é ele 45 k 760'n •
A garantia ele juros desta estrada tem custado até 18· 7
3.020:871$058.
ESTRADA DE FERRO DO RECIFE A CARUARU'

Por decreto de 26 de outubro de 1878 foi esta estrado. declade interesse geral para o serviço do Estado nos termos do
§ 2~ do art. 10 do r~gulamento annexo ao decreto de 28 de fever~da
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reiro de 1874, e que no seu percurso devia passar pelos povoados
de Jaboatão, Victoria, Gravatá e Villa de Bezerros, e autorizou
os respectivos estudos para sua construcção por conta do Estado.
Reali ad03 os estudos e approvados, leve começo a construcção a 26 de outubro de 1881. A 25 de março de 1885 foi aberto
ao trafego o primeiro trecho de 17 kilometros, bitola 1 metro, entre
o Recife e Jaboatão, a sua extensão será de 139k 371 m.
A despeza realisada ê de 3.515:529 370.
O material rodante desta estrada consta de 10 10comotivas
6 carros para passageiros, 30 vagões abertos e 60 fechados para
mercadorias, 8 para lastro, 7 para animaes e 5 especiaes para
gado e 2 trolys.
O seu movimenlo nestes tres annos consta do seguinte quadro:
J

ANNO

i
i
i

RECEITA

DESPEZA

7.

ESTRADA DE FERRO DO RECIFE A CAXA GA'

E ta estrada concedida em virtude da lei provincial de 21 de
junho de 1861 pelo prazo e privilegio de 30 annos á companhia ingleza Brasilian street Railway Company, autorisada a furrccionar
no paiz por decreto de 16 de maio de 1879, deu começo a sua
construcção em 1866, e inaugurou o seu trafego a 12 de agosto
de 1867 na exlensão de 27 k ,"200m , despendendo nessa obra
1.277:771 170; sua bitola ê de 1m ,20.
O material rodante consta de 11 locomotivas, 20 cart'OS de
ia classe e 15 de 2 n para passageiros, e 15 vagões para cargas
e la troo
O movimento desta estrada consta do seguinte quadro :
ANNO

1878.
17.
18 O.
188'1.
1882.
1883.

RECEITA

DESPEZA

,
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ESTRADA DE FERRO DO HECIFE A OLINDA

Autol'isoda O C nstl'ucção.desta esteada pslas leis pl'ovinciaes
<de 23 de abril de 1866, 17 de junho de 1867 e 2 de maio de 1868
foi concedida com o privilegio de 30 annos ú companhia de trilhos
.urbanos elo Recife a Olinda encorporada no cidade do Recife,
11)01' contracto de 22 de julho de 186 .
Começou a construcção dos obras em 8 de novembro de 18G9
·e a 24 de julho de 1870 abriu-se o trafego oté Olinda e em 30 de
.setembro até o Beberibe na exten ão de 12k 532 m... despendendo-se
500:000· , ou :39:8:17. o kiLometro; sua bitola é ele 1m .40.
O material ro~lan te con to. de 7 locomotivas, 16 careos de i (\
,classe, 18 de 2(\ e um especial pal'R passageiros, 7 voo-ões
fechados e 9 abertos para caegns e 2 lrolys.
O S:lU movimento consta do seguinte quadro:
A~XO

RECElT.~

DESI'EZ~

13L:5·11,'502
137: '32 '107

139:037:'319

123:3L~ '5:1:H:OüL-ii!:JI)

iZJ:02:i: J4
122: 5:33 'OJO

119::3

7"14~

1J5:336 'I 2126: 7ü8.;600
133:003'95
160:'J94$030

Alagôas
ESTRADA DE FERRO DE PAULO AFFONSO

Por decreto de 19 de junho de 187.:3 foi aulol'isndo o levantamento dos estudos para fi construcção desta esteada, que tíveeam
-execução a 7 de agosto do mesmo anno tlartindo do poeto de
Piranhas até Jatobá no rio de S. Frrincisco na extensão de
117k 135m , bitolo. de 1 meLro. A despeza realisadfl monto. approximadamente em 5.077:206:'576 ou 45:000> por kilometro.
A 1a secção foi aberta ao trafego q 25 de fevereiro de 1881, a
a
2 em 10 de julho de 1882 e a 3a em 2 de "l1gosto de 1883.
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O maLerial rodanLe consLa de 6 locomolivas, 2 carros de 1a'
elas e, 4 de 2:< e 2 mixtos pal'a passageiro:-, 2 para bagagens e
corecio, 2 para animaes; 20 vangões fechados, 25 abertos, e
28 fO 'os.
O seu movimento consta do seguinte quadro:

ANNO

RECEI'r,\

DESPEZA

190: -15 ,'257
5 '383~2-12

280: 37,'95')

51: l-1"6'j

-15:99'~925

38:33 ,'::;23

-1-1:919$223

26): 862.~ô6!
1 ~2:976'529
12:-123'969
1-15: 3h302
132:895:;433

E ta e Ll'llda que tem por fim estabelecer a communicação do
alto e baixo . Froncisco, si as previsões fuLuras não enganorem,
deve sei' de grande utilidade.
E THADA DE FERRO CENTRAL DE ALAGÔAS

Por decreto ele 18 de ouLubro de 1 '79, foram autorisado :\10noel
Joaquim da Silva Leão e Domingos MouCinho a fazerem os 63tudo para a consLeucção de uma via ferl'ea de 1 metro de bitola.
enLre Lrilllo ,que parLindo da cidade de Maceió fosse ú villa da
Imperntriz. endo estes estudo approvados por decreto de 12
de 11 vembro de 18 O IJOJ' elle foi concedida a garantia de juro,
de 7 % ao capital de 4.553:000" e privilagio paea sua COl1sLrucção.
Organisoda em Londrcs a companhia, que tomou o nome de
Alagóas Railway Company, foram opprovados os seus estaLutos
por deceeto de 2 de agosto de 1 1.
InougL1l'ada a construc. 50 a 25 de março desse onllO, tiveram
as obras lento andamenLo de sorte que só, em 3 de dezembro
de 1 't foi inaugurado o seu teDfego na extensão de 8 kilometeos.
O motel'iol rodante consta de 8 locomotivas, 3 carros de,
1a classe, 4 de 2(1 e 2 mixtos para passageieos, 40 vogões fechados.
para mercadorias e 42 diversos.
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O movimento desta estrada foi o seguinte:

ANNO

RE(1EITA

18 5.
1886.
1 7.
i

124:244.)'470
14 :532$l60
1 5:363,660
177: 903,'280

DESPEZA.

135:82 '250
16i:871'760
i72:430,~5

175:501$820

Por lei provincial de 28 de julho de 1885 foi autorisado o prolongamento desta estrada até a villa de S. José da Lage, e dous
. ramaes, um para a villa da Assembléa e outro pelo dislriclo de
Gititubaem direcção ao municipio de €:amaragibe.
A garantia de juros desta estrada com todas as suas despezas
tem custado até 1887 L99.3:740~71G.
Bahia
ESTRADA DE FERRO DA .dABIA A S. FRA 'CISCO

Por decreto de 19 de dezembro de 1853 foi dada a concessão
para a construcção desta estrada, além de outros privilegios, o
prazo de 90 annos e garantia de j mo de 5 oI o por igual tempo,
contados da data da incorporação da companhia, ao capital de
E 1.800.000

Organisada em Londres a Companhia Bahia and S. Francisco Railcoay Company foram seus estatutos approvados por
decreto de 9 de junho. A provincia garantio mais 2 0/0 no juro.
A 24 de maio de 1856 deu-se principio as obras marcando-se
o termo na Alagoinhas, a 28 de junho de 1860 inaugurou-se o
trafego da 1a secção e a 13 de fevereiro de 1863 inaugurou-se a
ultima estação em Alagoinhas com a extensão de 123 k340m, tendo
custado 16.002:000 ou 129:724 339 por kilomctro; sua bitola é
de 1m,GO.
O material rodante consta de 13 locomotivas, 1 carro-salão,
1 dito de dormitorio, 9 de 1a classe, 9 de 2\ 12 de 3a para
passageiros, sendo 3 com freio, 3 carros de refeição; 30 vagões
para condução de gado; 58 cobertos para mercadoria, e 39
abertos; 10 para mel, 21 para madeiras, 21 para lastro e 1
com freio.
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O movimento desta estrada consta do seguinte quadro:

RECEIT.t

DESPEZA.

35: 1-!9"-9l
1.13: 551. 53
2-!3: 599;'4.00
399:959~ 79
139: 190 720
373:669 08
'!80:-1l~30

506:605i;;022
43-1:260~34
n

36-1:895 056
3.J-3: 152-~58
361:219 776
4-1'): 6[3~778
45-1:7~
515
409:6.J-1' 75
396: 660S63::J
40 :40 180
501:22~0

496:6l0'[30
427:9!6'950

4-19:63~-150

501: 33 '790
497:231. 10

459:0tJ3:' 20
529:99 ' 50

-182:0 98330
496:743'830
462:601 260
46-1:9-11 210

E.nta estrada tem a concessão para o ramal que da estação
final da AlDgoinhas vá terminar na povoação do Timbó ; o capital
para essa obra está orçado em 2.650:000., e tem [) garantia de
juro de 6 % ao anno e por espaço de 30 annos.
A companhia teve autorisação para levantar por conta deste
capital 1.539: 978 366 para os trabalhos do primeiro onno; a extensão é de 82 k588 m .
A garantia de juros desta estrada, com as respectivas despezas, tem custado ao Estado até o anno de 18 7 a importante
somma de 34.534:786. '946.
O prolongamento desta estrada de Alagoinhas ao Joazeiro
na margem do rio S. Francisco, está sendo feito por conta
do Estado; a sua extensão é de 453k 181 rn dos quaes se acham
em trafego 180k568m em construcção 146k529 m e estudados
132k092m •
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o movimento da parte

em trafego é o seguinte:

RECEITA

DESPEZ.l

12)3:251';;700
166:407..,935
1 '6:171:922
227:.132"')31
2;3; 135'616
2 7:466'7r
350: t1J2, '-92
t:35: 2í,;;s6)

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DA BAI-JIA

Por decreto de 17 de janeiro de 1 66 foi concedida á companhia
organisada em Londres com a denominação Pal'aguassú' Sleam,
Tram l'oad company e autorisada a funccionar no paiz por decreto de 3 de julho de 1867, a construcção de uma estrada de ferro
entre a cidade da Cachoeil'a e a chapada DiUlTIfllllinn, com privilegio de zona de cinco leguas e prazo de 90 unnos, sem garantia
de juro; esta companhia depois de ter dado principio nos trabalhos de construcção entrou em liquidação, sendo organi ada uma
outra que tomou o nome de C mpanhia Estrada de Ferro
Central da Bahia, que proseguiu nos trabalhos de con trucção,
obtendo a garantia de juros de 7 % sobre o capital correspondente de ,)0:000 por kilometro de estrada; POL' decrelo de 2 de
outubro de 1874 deo-se o prazo de 30 annos calculando-se o capital
maximo em 13.000:000' 00 .
A 2 de dezembro de 1876 foi aberto o trafego do ramal de
Sant'Anna, e a 23 de dezembro de 1 81 o trafego da linha principal
entre S. Felix e Tapera com 84 kilometros, a extensão tolal- da
linha é de 302 kilometros, sua bitola 1m ,067.
O seu material rodante constCl de 20 locomotivas, 16 carros de
ia classe, 22 de 2 para passageiros, 100 wngons fechados e lO9
abertos para mercadorias, e 265 diversos.
Q
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O seu movimento consta do seguinte quadro:

ANXO

RECEIT.\

DESPEZ.~

Esta estrada tem aulorisaçüo p(lra seu prolongamento até o
rio S. Francisco.
A garantia de juro com todél. as suas despezns aLé o anno dei " tinha custado 7.'- 4: 570.... 39.
E TRADA DE FERRO DE NAZARETII

EsLa estrada contratllda em fevereiro de '1871 com a companhia TI'Ctm l'oad de Xazareth, ol'ganisac1a nu capital da Bahia
com o capital de 60:0 .', depoi de dar começo aos seus trabalhos entrou em liquidação em 1 '72; consLituindo-se nova companhia om a mesma denominaçUo e approvados os estatutos por'
decreto de 10 ele janeiro de 1 76, foi por le'i provincial de 27 de
junho autorisada a sua contil1uDção alé os limiles de Minas
Geraes lando a garantia de jmo de 7 % por 20 anno ao copital
de 1.100:00 :' e privilegio por 90 011110S. A 7 de setembro de 18 O
foi aberto o tl'afego da linha entre Onho e Santo Antonio com 26
kilometros.
Da cidade de azoreth o Santo Antonio de Jesus estão em trafego 3 kilometros pelo custo de 1.250:000" ou 36:764.:'070 por,
kilometro, a sua bitola é de 1 metro.
O material rodante con ta de 3 locomotivas, 3 carros chefes,.
9 de passageiros e 31 pora mercadorias.
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O seu movimento consta do seguinte quadro:

A~~O

RECEITA

1881 •
182.
183,
18 4 .

DE PEZA

.
....

i

1!lD:414:'79D

. ...

463:146$355

ESTRADA DE FERRO DE SANTO A fARO

Esta estrada autorisada pela lei províncial de 11 dejull10 de
1878 é propriedade da provincia ; dando começo ás suas obras em
set~mbro do mesmo anno, em 23 de setembro de 1883 foi aberto
o trafego entre Santo Amaro e a povoação do Jacú na extensão de
36 kilometros, tendo custado á província 2.400:000 ou 66:629~650
por kilometro, sua bitola é de 1 metro.
O material rodante consta de quatro locomotivas, seis carros
de passageiros, 23 vagões para mercadorias, 1 para animaes,
10 para lastro, 3 com tanques de ferro para mel, um guindaste
e 18 trolys.
O seu movimento em 1884 deu para fi receiLa 115:474 487 e para
a despeza 109.650 316.
ESTRADA DE FERRO BAHIA E MINAS

Esta estrada já autorisada por lei mineira de 25 de outuhro
de 1878, foi rectificada por lei bahiana de 1879 concedendo privilegio por 50 annos e a subvenção de 9:000. por kilometro de linha
acahada. Sendo approvados os estudos deu-se principio á construcção a 25 de janeiro de 1881.
A companhia que tomou fi si a construcção desta estrada
foi organisada na praça do Rio de Janeiro com o capital de
12.000:000$000.
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A extensão da estrada é de 379k400 m dos quaes estão em
trafego 152k400 m e os outros com estudos feitos, sua bitola é
de 1 metro.
O material rodante consta de 6 locomotivas, 1 carro -salão,
2 de ia classe, 4 de 2& e 2 para bagagem e correio, 20 vagões
fechados, 10 para lastro, 2 carros para animaes, 2 carros guindastes, 20 vagões americanos para madeira, velocipedes e 22
tl'olys.
Oseu movimento consta do seguinte quadro:

ANNO

1 3.
1 L

RECEITA

353:242;"20
9:93 ' 95

DESPEZA

270:010"'31

1-5:382~640

l\.Iunicipio l""eutro

ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II

E ta estrada teve a sua autorisação na lei n. 101 de 31 de outubro de 1 3 ,no 10 de junho de 1839 o Dr. Thomaz Cockrane
requereu privilegio exclusivo para a sua construcção por meio de
uma companhia, que lhe foi concedida por decreto ele 4 de novembro de 1840 com privilegio exclusivo por 80 annos.
Em novemhro desse Dnno organisou-se uma companhia com
o capital de 8.000: 00.. Esta companhia como outra que organisol1-se em Londres com o capital de E 2. 00.000 foram dissolvidas por não terem obtido os favores que pediram.
Pela lei n. 641 de 26 dejunho de 1852 autorisou-se aconstrl1cção desta estrada com direcção a Minas e S. Paulo, garantindo-se 5 0jodejuros.
Chamadas, por edilal ele 4 de outubro, propostas para sua
constrl1cção, foi preferida a do Dr. Cockrane, que em tempo ajustado não apresentando os respectivos estudos, lhe foi communicada a caducidade da concessão, e por edital de 9 de fevereiro
foi novamente aberta a chamada de propostas.
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A provincia elo Rio de Janeiro por lei de 13 de outubro de 18;;4
autorisou a concessão da garantia de juros de 2 %; além dos 5 0/0'
ao capital necessario.
Dep is de varias tentativas pal'a se organisar a companhia em
Londres sendo todas mallogradas, foi orgonisada na pr,lça do
Rio de Janeiro, por esforços de uma commissão composla dos
Srs. Visconde do Rio Bonito, Dr. Caetano Furquirn de Almeida,
João Baptista da Fonseca, Jo é Cflrlos fayrink e MiliLüo Maximo
d'e SOUZD, a companhia, que tomou o nome de Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II.
Por decreto de 9 de mai de 18-5 foram npprovado os seus
estatut03, iniciando os troballlos de con trucçü em 11 de junho,
sendo ab rto ao trafego o primeil'O trecho da esLrada entre as estações do Campo da Acclamação a Queimados a 2 de março de
185· com !.Bk21Orr., e a Belém a 8 de novembro de 186 com mais
13k 465" 1 • A 12 dejl1lho de 1 63 foi inaugut'Odo o LI'ecllo do Rodeio
com20k 329 n e em 7 de agosto de 18 4 a Barl'u com 22 k68 '''. E~tava
yencida a 2Q secção, sem duvidu a ma is difficíl e di pendiosa da
estl'Uda.
Estava a estl'ada com 13 k,t 6·1\ desde a COrta nt.:, Vassouras e
em construcçuo o tl'echo de Vassoul'as a Entre Ri ,e e Luelos
feitos pnra ouLms construcções, quanuo dirticuldades financeil'as
levarol11 a companhia a enLregar ao go erno, que p r decl'elo ele
10 dejulho de 186- foi encampoda, indemni ando o copital di pendido, que foi verificado ser de 24.63G:G66:666, pOI' opolices da
divida publico.
Passando a e.. h'ada 00 dominio do E lado expediu o governo
as inslrucções necessarias para a direc~üo dos trabolho de con'
strucção e gerencia da linha.
Além das inaugura -es já ditos fOt'0111 feilas as seguintes:
Em 1865
Em 1866
Em18 7
Em 1 69
Em 1871
Em 1872
Em 1 73
Em 1874
Em 1875

[llé o Desengano com
ao Commercio
a Entre Rios.
D Chiador.
o Barra 1ansa
a Divisa .
a Boa Vista.
a LavrinhDs .
ao Ju iz de Fóra.

.'

23 1dl.95Gll
14 647
50 986
19 16~
82 132
18 8 5
43 571
57 535
69 134
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Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

187G
1 77
1 7'
1"79
18
18" 1
1884

n l'"Iariano Procopio
a João Gomes .
ao iLio
u nntn Cruz e Campinho.
u Bnl'baceon.
u Cal'andal1y.
a Lufuyetle .
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2ki l.381 m
40 425
39 220
33 930
15 030
4Ô 965
45 G37

Existe poi em lrJfego nesta e tmda :
Na linha principal u partir da e tação do Campo da
AcclomoÇ<1o .
No ramal de . Paulo .

G13ki l. 30 m
157 19-'

Em con. Lruccão.
Com e tlldos appl'omdos.
Explol'açilo feiLa.

770
61
58
202

228
400
340
000

1.091 963

o cu Lo de la e lradu até 31 de dezembro de 1 8 eru de
10 .3 7: 251:' 12 ou 1 lO: 7G2:'('63 por kilometl'o, sua bitola é de
1"I,GO.
E Lu estrodn tem obra de arte da maior importancia entre
ellas o gronde lunel de 2.2:36 metros de extensüo cuja construcção
custou cerca de 2.000:00)." e durou ~ete aonos o sua construcção;
a ponle da CaXOeil'D com 112 m lendo no vão central 4·2 m e . 5m nos
outro, e diverso tuneis de 20!~ a 2G0 m •
O J11uterial rodante desla estradn consla de 16 locomotivas
ioglezos, 90 americanas) 4 lenders; 176 carros para passageiros,
4l de bagagem e correio, 2 funebres; 143 para animaes; 56
para conclucção de carnes verdes' 58 para materins explosivns;
20 pal'O conducção de generos de facil delerioração e 1.235 pUl'a
mel'cadorius, trilhos, ele.
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O movimento desta estrada consta do seguinte quadro:
ANNO

RECE.l'fA

DE'PEZ.\

Esta estrada tem o trafego mutuo com as estradas de ferro:
S. Paulo e Rio de Janeiro, Rezende a reas, Uniüo Mineiro,
(Leopoldina) Oeste de Minas, União Valenciana, finas e Rio
Vassourense ; Ferro Carris ltoguahy, da Parahybuna; e a ella
convergentes a Parahyense, Santa Isabel do Rio Preto, Commercio e Rio das Flores, Piau, Ramal BananaJ.ense, Pitangui e
Sumidouro; ferro carril de Santa Cruz a Sepetiba de Jacarepaguá
de Cachamby e Mar de I-Iespanha.
Com o desenvolvimento de outras vias ferreas, que lhes são
congeneres, ou convergentes, e desde que alcance a ligação do Rio
S. Francisco, e das estradas de ferro do Rio Grande do Sul por
meio das de S. Paulo, ella, que já é a primeira da America do Sul,
quer em relação á sua extensão, quer no seu movimento industrial, será considerada a mais estrategica de todas as existentes,
gnrantindo-promptos recursos de defesa desde o Sul até o Norte.
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ESTRAnA DE FERRO DO RIO DO OURO

Pelo contracto feito com A. Gabrielli em 22 de fevereiro de
1876 para execução das obras do abastecimento d'agua á capital
do imperio, foi determinada a construcção de uma estrada de
ferro para o transporte dos materiaes necessarios as mesmas ,
passando ao dominio do Estado como accessoria destas obras.
Esta estrada parte da Quinta do Cajú ás represas do rio do Ouro
na extensão de 53 k284 rn , sua bitola é de 1 metro, é avaliado o
seu custo em 1.164:831. 799.
O material rodante consta de 3 locomotivas, 5 carros de
1u classe, 6 de 2n para passageiros, 8 fechados e 8 abertos para
mercadorias; 3 para bagagem; 35 de plataforma para materiaes,
8 trolys e 1 velocipede de manivella.
O seu movimento consta do segninte quadro:
REGEIT.\

i
i

DE PEZi

3.
t-

134:060.'2 6

I 5.

132: 51 .'250

7.

12 :5-11. 612
135 :420.'-125

i
i
i

133:0-18'03

127:265'; 9c!

Trata-se de dar a esta estrada llma estação no centro da cidade partindo um ramal de Bemfica e terminando na rua de João
Caetano com 6k 120 m de extensão.
ESTRADA DE FERRO DO CORCOVADO

Esta estrada, puramente de recreio, foi concedida por decreto
de 7 de janeiro de 18 2 com o privilegio de 50 annos, no fim dos
quaes reverterá ao dominio da Camara Municipal sem direito a in·
demnisação, a não ser das propriedades immoveis e bens de raiz.
A 9 de outubro de 1 84 foi entregue ao trafego o trecho comprehendido entre a estação do Cosme Velho e Paineil'lls e a 1 de jUlllO
de 18 5 entre esta estação e o alto do Corcovado.
Esta estrada que tem a extensão de 3k700 rn , e parte da estação
do Cosme Velho nas Larangeiras, que se acha na altitude de 37 m
acima do nivel do mar, chega á estação das Paineiras na altura
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de 46- m e seguindo pelo dorso do Corcovaclo chega a seu ponto
terminal na aUma de 670" 1 donde se sobe ao cume do Corcovado
,que está na alLitude de 710 m Ilcima do nivel do mar; o seu custo
foi de 610:0678959 ou 1G4: 3. '2~ 2 por kil.ometro, sua bitolu é de
i metro systemu Riggenback.
O material rouante consta de 2 locomotivas e 2 carros pura
passageiros com a lotação de 60 pe soas cada um.
ESTRADA DE FERRO DO NORTE

E ta e trada, concedida por decreto de 4 de novembro de'1 2,
com o privilegio de 70 annos, findo os quaes pa sará ao dominio
do E:.,tado com todas as suas dependencias sem indemnisação, a
Jlão ser a das propriedades immoveis e de raiz extranhas 0.0
sel'viço e uso da estrada, foi levada a effeito pela com panhia
Estrada de Ferro do Norte partindo do morro de S. Diogo contornando [l ballia e terminando na raiz da serra a entl'OnC[ll'-se na
estrada de ferro de Mauó (hoje Principe do Grão Pará). Por decreto de 5 de setembro foi concedido o prolongamento da linha
.ntê as proximidades da Matriz de Sant'Anna e a cidade de Magé.
A sua exten ão da Corte a lVIagé ê de 70k Om da qual se acha
-entregue ao trafego 28k GOOm sua bitola é de 1 metro.
O material rodante consta de 2 locomotivas, G carros de
U
1 classe para passageiros, 1 de 211, G vagãe.:> fechados, 3 cobertos.
Esta estrada inaugurou o trafego em 1887, e nua tem garantia
de juros.
Rio de Janeiro
ESTRADA DE FERRO PRINCIPE DO GRÃO PARÁ

A primeil'a secção desta estrada, que se estende elo porto de
Maná á raiz da serra, foi a primeira linha ferrea construida na
America do Sul, com a denominaçtío ele Estrada de Ferro de Mauá.
Em 28 de fevereiro de 1879 contractou a presidencia com a
Companhia da Estrada de Ferro Principe do Grão Pará o
prolongamento dessa estrada até S. José do Rio Preto sendo
approvados os seus estatutos por decreto de 31 de maio de 1881No 1° de agosto desse anno encetaram-se os trabalhos e em
20 de fevereiro de 1883 foi aberto o trafego até Petropolis, e firmado o contracto para o prolongamento da linha até S. José do
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H.io Preto na extensão de 92 k, o seu custo total é de 5.891:369$795,
sua bitola 1 metro.
O material rodante consta ele 13 locomotivas sando 6 do systema H.iggenbF.lck; 2 americanas, de 4 rodas conjugadas, 1 truch
trazeiro, 2 americano? de 4 rodas conjugadas e 2 truchs extremas; 1 ingleza de 6 rodas coujugadas, 2 americanas de 6
rodas conj ugadas e truck de 4 rodas; 21 carros de 1a classe;
36 wagõe fechados para mercadorbJs, t4 abertos; 8 plataformas,
7 carros diversos.
O seu movimento consta do seguinte quadro:
AXNO

RECEITA

DESPEZA

164: 150,' 72
191 :20 "753
2 7:221.'007

317:424~046

393:735~559

437:024:'742
49-1:627:-;567
403 :862,)599
435:90"107
485: '9 "63556:26-$1 2
-91 :074.'5893
709: 222.~555
5 1:749"779
201: 662:'033
21 :07~' '20
226:780'630
232:227$230
2-16: '1.'[10
246: 04$610
3-3:001'560
39U :270·'300
397:~06S360
'75~ 40

3913:

399:417$160
407:00 .'510
-!53:2-!TllO
-!'7:671'610
51-1:9 -I~!76
574: 006'!2J
633:016$020

Esta estrada no fim do prazo do privilegio 1'e, erte á provincia
com todas as suas obras, material fixo e rodante sem indemnisação alguma.
A Estrada de Ferro de Cantagallo propriedade da provincia
faz hoje parte da estrada Leopoldina por acquisiÇão, que fez por
compra da mesma.
H. ,F.

48
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E,STRADA DE FERRO DO CARANGOLA

Em virtude da lei provincial de 6 de junho de 1873 foi garantido o juro de 7 % por espaço de 20 armos sobre o capitnl de
5.000:000$, e por decreto de 12 de dezembro o governo imperial
afiançou a garantia dejuro pelo me mo prazo, e por mais 10 annos
e proroga.çáo do prazo do privilegio a 90 annos.
Organisou-se na ci.dade de Campos a companhia Estraàa de
Ferro do Carangola, cujos estatutos fOl'am approvado por decreto de 20 de março de 1 75, sendo elevada a garDntia de juro de
7 % a mais 1.000:000$000.
Em maio de 1876 teve principio a construcção da estrada e em
llovembro inaugurou-se o primeiro trecho com 17 kilometros; a
10 de janeiro de 1881 foi aberto o trafego até a estação do Guandú,
e em outubro até S. Domingos e Porto Alegre, a 5 de dezembro á
estação do.Cubati:lo e 15 de junho ao Poço Fundo, sendo a extensão tota.l em trafego de 1 8 kilometros, tendo-se empregado o
eapital de 5.537:867.723; sua bitola é de 1 metro.
O material rodante consta de 1 locomotiva tender, 4 dita
de 4 rodas, 3 dltas de 6 rodas conjugadas> 1 de 8 rodas conjugadas, 5 carros, de 1a classe, 7 de 2a para passageiro , 12 de plataforma, 4 ditos. caixões, 18 ditos de aterro.
Q seu movimento consta do seguinte quadro:
..t.NNO

RECEITA

DESPEZ,l

1877 .
1878.
1879.

1SSO. •

1881.
1882 •
1883.

•

1884 •

1885 .
1886.
188'1.
1889.

•
• •

A despeza com a garantia de juros desta estrada até o anno
de 1887 importou em 1.780:542 020.
O Visconde de Nova Friburgo teve autorisação do governo
provinoial para construir á sua custa um ramal, que partindo da
3& secção da estrada de ferro de Cantagallo fosse terminar na
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cidade desse nome; este ramal tem a extensão de 85 k 679 m , dos
quaes se acham em trafego 66 k079 m •
O trem rodante desta linha ferrea particular, consta de 7
locomotivas, 4 carros americanos de 1a classe, 4 de 2a para passageiros, 3 vagões de carga, 4 para lastro, 3 jogos de plataforma
e 11 di versos.
ESTRADA

DE FERRO U IÃO vALENCIANA

Por decreto de 27 de abril de 1866 foi concedida á companhia
União Valenciana organisada na praça do Rio de Janeiro com o
capital de 600:00Q , a construcção desta estrada, com o privilegio
de 90 annos e a zona de duas leguas de terreno de cada lado, a
partir do seu eixo; seus estatutos foram approvados por decreto
de 11 de setembro de 1867, foram inaugurados os seus trabalhos
a 4 de janeiro de 1867 e augmentado o seu ca pital a 800:00 'l"
tendo a provincia tomado para si 1.000 acções de 200. cada uma.
No iode maio de 187'1 inaugurou-se o trafego até a estação do
Esteves e a 18 até Valença, tendo o governo provincial concedido
o prolongamento até o Rio Preto na extensão total de 63k 350m ;.
a Slla bitola é de 1Jll ,10.
O seu custo foi de 1. 692:267 600 ou 26 :7'12 985 por kilometro.
O seu matel'ial rodante consta de 5 locomotivas, sendo
2 inglezas, systema Fairlu, de 29 toneladas, 2 carros de 1a classe,
2 de 2a e 1 mixto para passageiros, 30 vagões fechados e 2
abertos para mercadorias.
O seu movimento consta do seguinte quadro:
ANNQ

REOEITA

DESPEZA

77:8

~764

85:624 '733
84:535, 773
86: 07:~54
83: 121 '740

9:028'130

85: 344S041

201:344$177
279:29'1 146
243: 45.2.'545

",

215:70 'o o
218:525' 93
206 :-!03:'158
188:689'204
166:400n 400
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ESTRADA DE FERRO

MACAHE' E CAMPOS

Esta estraela üutol'isada pela lei lwovincial de 19 de novembro
de 1869, foi concedido á Campallhia Macohé e Campos organisada
na praça do Rio de Janeit'o, os seus estatutos foram approvados
por decreto de 13 de outubro do mesmo anno.
Em março de 1872 teve começo a con tl'lIcção, sendo a 13 de
junho aberto ao trafego o trecho da linha entee MacalJé e Campos
e Imbetiba na extensão de 103k 50)1II tendo-se gasto ,.., .06'1:070 '137
ou 68:222.-' 03 por kilometro; sua bitola é ete 0"',95.
O seu material rodante consta de locomotivo, corros de
1a classe e 8 de 2a para passageiros, 3 paro bagugens, '124 vagões
cobertos, 23 abertos para cargas, 9 poro lastr-o, 1 CUlTO para
soccorro e 1 carro tanque.
O seu movimento Cl nsla do seguinte quadro:

!u'OiO

i880 a i 1
1881 a i882
1882 a 1 '3

i883 a 1884
i884 a 11185
i885 a i886

IU:CI,IT_\

DE"PEZ.\

1.202:71' '-liO
i .22- :427,.;740
L.:3 LO: 837' ~20
\172:745"

U

1.259 :724.'003

5 7:6GJ$3HJ
-8U:07 '3(1)

66-!:7U6$<!t
GfJ3:703,.; :'k
7L7 :3ãU '138

E TRADA DE FERRO SAI TO ANTOl\IO DE PADUA

A construção de ta estrada foi Dutol'isada pOl' lei provincial de
3i de dezembro de i871 sendo glll'Dntiúo ojuro de 7 % ao capital
necessario á suu construcção, o qual foi dado á Companhia E. •
trada ele Fet'ro Santo Antonio ele Paclua, senelo seus estatutos
approvados pOI' elecI'eto de 17 de setembro de 1 7 .
Os trabalhos tiveram começo em setembro de 1 76, e em i880
foi aberto o trafego entre S. Fidelis e Vallão d'Antas, chegando
em 1883 ao seu ponto termiqal na extensão de 92k 58:1', tendo gasto
3.272:973 "261 ou 35:247~ per kilometro; sua bitola é de 0"',9-.
O seu material rodante consta de 6 locomotiva , sendo 2 americanas, 4 tenders, 3 carros de 1a classe, 5 de 2a paro pa sageiros;
3 para bagagens e animaes, 28 vagões paro mercadorias e 18
para maleriaes e lastro.
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O seu movimento consta do seguinte

AXXO

qlladro~

DESPEZA

R~CEtTA.

1 6:165'082
ir; I : 597::;095
275 :2i7;;Q62

i28:324n·a
96:-171. -78
i-11:055~71-1

Esta via-ferrea faz hoje parte da Companhia Estrada de Ferro
Macahé e C.ampos por comprD que fez.
ESTRADA DE FERRO SANTA ISABEL

no

RIO PRETO

lei provincial de 15 de dezembro de 1875 autol'isou a construcçuo desta estrllda com o pl'ivilegio de 90 annos e garantia
dejuros de 7 % por 30 Dnoo ao capital de 3. 00:000 . A companhia E trada de Ferro Santa Isabel do Rio Preto, organisada na
prllça do Rio de Janeiro, foi autorisada fi funccionar sendo seus
estatutos approvlldos por decreto de 22 de novembro de 1 79.
TOll1ondo a i a sua constrLlcção deu principio ás obr'as em 23 de
ago to de 1 7 , e foi inaugurada a lU secção em outubro de 18 1
a 2Q em 1
e n 20 dejunho de 1 5 até Santa Cruz com a extensão
k
de 74 50 m tendo- e gasto alé essa dalo 3.731:727.650; Sua bitola
é 1 metro.
O sel1 moterial rodante coo ta de 5 locomotivas, 3 carros salões mixto para possa~eiros; 13 para cargas, 2 ditos plataformas,
2 poro lo tl'O e 4 trolys.
O seu movimento con ta do seglIinle quadro:
A

A:\'NO

18 1.
1882.

'1 3.
i .!,
i8 5.

REOEITA

DESPEZ.\

i5 580'72
91 04-1.'220
156697."02
14-1 433. 622

7:67.2$387
88:744·'29-1
145:215'510
153: 745$531

A garantia de juros desta estrada tem custado á provinda até
o anno de 18 4 546:35

353.
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ESTRADA DE FERRO PIRAHYENSE

A lei provincial de 15 de dezembro de 1875 autoJ'isou a construcção desta estrada com o privilegi() de 70 annos e zona previlegiada de 15 kilometros de cada lado partindo do seu eixo.
Por contracto de 28 de junho de 1879 foi concedida á Companhia Ferro Carril Piral1yense es a construcção, sendo approvado os seus estatutos por decreto de 15 de novembro de 1879.
Em 12 de junho de 1883 inaugurou-se o trafego da I a secção e
em 22 de setembro a 2a no. extensão de 37 k 7 m ; sua bitola é
de 1 metro.
O material rodante con ta de 2 locomotivas, 3 carros de ia
classe e 1 mixto para passageiros, 7 vagões fechados, 5 abertos
e 8 de plataforma.
O seu movimento consta do seguinte quadro:

RECEITA

1883.
18 4.

,

.

51:816'070
60:759'140

DESPEZA

51:840'000
61: 00'000

Esta estrada tem em construcção 17k56Qm e estudados 86k 64Qm.
ESTRADA DE FERRO DE ARARUAMA

Contratada a construcção desta estrada em 4 de dezembro de
1876 com a Com panhia Estrada de Ferro Barão de Araruama, tendo
o privilegio de 90 Ilnnos e zona de 20k foi, por decreto de 23
de março de 1878, autorizada a por em execução os seus trabalhos;
inaugurou o trafego da 1a secção em junho de 1879 e em 23 de
janeiro de 1881 a 2a, ponto terminal, com a extensão de 40k 500 m,
custando 753: 988. 460 ou 18: 616· 99 por kilometro; sua bitola é
de 0,m95.
O material rodante consta de 2 locomotivas americanas, 2
carros salão de 1a classe, 2 de 2a para passageiros, 26 vagões
cobertos para mercadorias, e 13 para lastro, e 1 troly de manivela.
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o seu movimento consta do seguInte quadro:
ANNO

1879.

RECEITA

DESPEZA

il1:399S130
158;932$850
153:997'700
168:500$040
151: 414'" 20
135:277$530

1 O.
1881.

1 2.
1 3.
188!.

ESTRADA DE FERRO DE CAMPOS A

s.

59: 2.22$3:i1

62;6W$410
83:230$785
78:769$874
72:462;~ 10
72:027$429

SEBASTIÃO

Autorisada esta estrada por lei provincial de 24 de dezembro
de 186 foi contractada a sua construção com a Companhia Estrada
de Ferro de Campos a S. Sebastião cujos estatutos foram approvados por decreto de 10 de novembro de 18 1; em 5 de junho
abriu o trafego da ia secção e em 21 de dezembro o restõ na extensão de 1 k200 m tendo cu tado 605:690$808 ou 33:27~7fO por kilomé;
tro; sua bitola é de 0,m95.
O material rodante con ta de 4 locomotivas, 6 carros tie iil.
classe e 2 de 2a para passageiros i 9 vagões fàChados e 7 âbêrhos
para mercCldorias.
O seu movimento foi o seguinte:
ANNO

1 2.
1 3.
i 4.

RECEITA

'1'6:390 360
73:220~460
6:949~640

DESPEZA

58:363~ 1
61:556'560
63:31~ 140

ESTRADA DE FERRO RIO DAS FLORES

Esta estrada foi contractada pela presidencia da provincià
com a Companhia Estrada de Ferro Commercio e Rio das FloreS
em 26 de junho de 1874, com prazo de 60 annos e zona pràvile..
giada de lOk •
A 14 de setembro de 1882 abriu-se o trafiego da 1a secção e nd
iode agosto de 18 13 a 2a na extensão de 36k98 m tendo cu~tadd
1.188: 788$162; sua bitola é de i metro.

760

HISTORIA FINANCEIRA

O material rodante consta de 3 locomotivas, 3 carros de
passageiros, sendo 1 mixto, 1 de 1a e outro de 2a classe; 14
yagões fechados para mercadorias, 1 aberto; 3 para laslro,
1 velocipede de manivella, e 2 trolys sendo 1 para passageiro e
outro de aterro.
O seu movimento consta do seguinte quadro:
.\:<1'10

i 82.

DE8PEZA

RECEITA

19:697'"20
63:45 .. 10
16:7 9'-90
63:5 3;'-87

1 83.
1884.
1385.

ESTRADA DE FERRO REZE DE A

19:9.3. ii1
5 :146;;474
i :035 4 7

49:062~4

AREIAS

Autorisada a construcção desla estrada por decreto de 21 de
fevereiro de 1872 com o privilegio da zona de 6k de cada lAdo e 50
annos de duraçãb, por lei provincial dt:! S. Paulo se garantiu o juro
Çle 7 % sobre o capital de 1.200:000· por 50 annos. A Companhia
Estrada de Ferro Rezende u Areias lomou a si a coo lrucção
convertendo a gal'antia de juro em subvenção kilometl'icu de 9:000
até 26k de linha construida na provincin do Rio de Janeiro.
A 2 de maio de 1875 deu-se começo DOS tl'abalhos sendo
aberto o trafego da 1a secção em 15 de novembro, a de janeil'o
çle 1878 o restante na extensão de 28k 336 m ; sua biLola é de 1 metro,
O material rodante consta de 2 locomotivas tenders, 3 carro
para passageiros, 10 vagões fechados e 4 abertos para mercadorias.
O seu movimento consta do seguinte quadro:
I

ANKO

1879.
1880.
1881.
1882.
1833.

1884.
1 85.
1886.

REOEITA

92
77
86
67
63
56
48

606 240
045$750
29- '710
561 700
88[, 'l20
773$4.60
12~ 530

DESPEZA

95:954.390
98: 534:~380
128:05286 O

liO: 154.'040

112:331 4 O
90:441 00
63:3'l8$160

DO BRAZIL

761

A provincia do Rio de Janeiro tem pago pela subvenção kilometrica até 1 5 234:000 000.
Estão em principio de execução a Estradn de Ferro Ramal
Bananalense, do Sumidouro, de S. Fidelis, Vossourense, do Rio
Bonito o Inturanahyba, e outorisada a de Piedade o Theresopolis.
~[inas

Geraes

ESTRADA DE FERRO LE0POLDINA

utorisado por lei provincial de 10 de outubro de 18-1, se concedeu a esta estrada a subvenção kilometrica de 9:000:' ou garantia de juro- de 7 % sobre o capital de 2.400:000·. Por
decreto imperial de 2, de morço de 1 72 Re morcou a zona privil gioda de ei kilometros de cada lodo e 50 annos de previlegio.
Ol'ganisada a Companhia E trada de Ferro Leopoldina, foram
seus estatuto approvaclo por decreto de 5 de junho de 1872, e
tomou o i n con trucção da estrada dando principio ao seus
trabalho em 10 ele outubro des-e anno, sendo em 8 de outubro
de 1 74 entregue 00 ll'ofego o primeiro trecho do linha entre o
Porto Jovo do Cunho e' Itn Grande,
A lei provincial de 27 do now'rnbro ele 1 '-4 concedeu o companhia a garantia de juro de 7 u/ lJ oté o cnpital de 20.000:000
para levar a estrada olé ra sunllY.
Por decret de 31 de outubro elo 1 7 foi declal'ada estrada
geral para o serviço do E tado Q via ferl'eo, 'lue partindo do Porto
ovo do Cllnha fosse te I' á margem do Gcquitillhonha, tendo a
companhia Leopoldina a preferenc:in nes~a e outras conces ões
e favore., e a ella se encorporfll'fi') o companhia Pirapitynga e
Alto Muriahé, pelo que foram realizados todos os contractos em
execução á lei provincial n. 3172; foi elevado o capital da companhia a 2 .000:OOO"sendognrantido 15.200:000 com ojuro de
7 % e 15.414:044... 4'~4 representflClos em obrigoções de preferencia
(emprestimos).
Esta companhia adquirin por compra a estrada de ferro União
Mineira, a do Sumidouro e finalmente a de CantagaIo.
Tem esta companhia em tl'afego 1.052 k ,431 em con trucção
329 k,243 tn e em estudos 233 k,540, bitola 1 metro.
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O material rodante consta de 3 locomotivas 44 carros de ia
classe, 4 de 2a, 6 de 3n , 4 correio , 312 vagões fechados, 124
abertos p1ua mercadol'ias, 52 para animaes, 17 para lastro, 3 plataformas e 11 diversos.
O seu movimento consta do seguinte quadro;
RECEITA

As estradas de ferro União Mineira, Alto Muriahé, Pirapitinga
e Sumidouro, constituem ramaes desta e trada, que as houve por
meio de compra, bem como a de Cantagalo e Rio Bonito que são
seu prolongamento a Nitheroy.
ESTRADA DE FERRO MINAS E RIO

A lei provinci:ll de 4 de dezembro de 1874 Butorisou a cons·
trucção desta estrada dando a garantia de jllros de 4 % ao
capital necessario; por decreto de 23 de junho de 1875 foi pelo
governo imperial dada fiança dessejuro por 3 annos e a garantia
addicional de 3 % pelo mesmo espaço de tempo até o capital
maximo ele 14.000:000 e 90 annos de privilegio e 20 kilometros
para cada lado do eixo da estrada, sendo ainda por decl'eto de 12
de setembro de 1876 elevado o capital a 16.150.000 garantindo
o governo imperial os 7 % de 2.150:000 •
Organizou-se em Londres a companhia The Minas and Rio
Railway, que tomou a si sua construcção.
A 21 de abril de 1881 tiveram começo os trabalhos de cons·
trucção, sendo aberta ao trafego toda a estrada na exten ão de
170 kilometros a 14 de j unho de 1884, tendo-se despendido
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15.594: 253. 085 ou 91: 148...543 por kilometro, sua bitola é de
1 metro.
O seu material rodante consta de 14 locomotivas inglezas,
20 carros de passageiros, sendo 1 especial, 10 de bagagem,
40 vagões para nnimaes, 80 para cargas, 51 para lastro e 1 para
materias explosivas e 3 guindastes.
O seu movimento con ta do eguinte quadro:
RECEITA

A:-IXO

DESPEZA

18 4.
1 5.
1 6.

1 7.

1 8.

Esta estrada entronca na de Pedro Il, segundo as condições
do aviso de 11 de agosto de 1'082 do ministerio da agricultura.
A imporLancia despendida com a garantia de juros com esta
estrada até 1886 a 18 7 é de 6.972:760 057.
ESTRADA DE FERRO DO PIAU

Em virtude das leis provinciaes des 9 de julho de 1851 e 13 de
novembro de 1877 foi contractada a construcção desta estrada
com a Companhia Estrada de Ferro do Juiz de Fóra a Piau.
A lei provincial de 12 de setembro de 1881 concedeu garantia
de juro ao capital maximo de 800:000 pelo prazo de 10 annos,
privilegio de 50 annos, no fim dos qunes reverterá a e trada para
a provincia .
Em dezembro de 18 2 deu-se começo ás obras e em 1884 foram
entregues ao tral'ego 44,k 8 ln, Lendo custado 1.4000:00 ou 31:760"'435
por killometro; sua bitola é de 1 metro.
O material rodante con la de 3 locomotivas, 5 carros abertos
typo ame~icano, 7 fechados para mercadorias.
O movimento desta e trada foi:

1
\1884.

A l'r\'""N o

RECEITA

.

19:151:'990

DESPEZA

31:596~131
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ESTRADA DE FEHRO DO OESTE

·A Companhia de Estrada ele Ferro do Oeste em virtude das
leis provinciaes de 19 ele julho e 11 de novembro de 1872 contractou a construcção clesLa eSLrada, tendo o previlegio de zona
de 30 kilometros uurante 50 onnos e subvenção kilomeLrica
de 9:000.'000.
Approvados seus estatul.os por decreto de 20 dejulho de 1878
deu começo aos trabalhos em julho de 1879, e entregou ao tr'afego
toda a lii1ha fi 28 de agosto de 1881 na extenstlo de 9 k 196 m, tendo
custado 2,250:841.1'233 ou 22:750 '645 por killometro; sua bitola
é Om, 76.
O material rodante COl1, to de 4- locomotivas Baldwim, 5 carros
de 16 classe e 4 de 26 poro passageiro, 2 poro bagagem; 15
vagões de corgn, 10 abertos, 2 para transporte de animaes e
1 guindaste.
O seu movimento consta do seguinte quadro:

.AN~O

1881 •
H182.
18 3 ,
1884.
1885.
1886 ,
1887.
1 88,

IlECE[T.~

160:5 5 910
2·10 :7:33" 00

220 : 68()'~"5()

190:616"Oll
179: 9,10,'2,5
224:767.'670
30 ': 247.)675

DE"PEZ.~

127:219"060
161: 066,' 17
174: 334S232
141:9 3 '75l
139:674.'372
131 :33[,.'30
190: 39:1: '160

Esta estrada tem concessão para seu prolongamento no qual
trabalha com actividade, e tem recebido da provincia pela subvenção 892:7fi4, 000.
ESTRADA DE FERRO DE PITANGUI'

A construção desta estrada foi autorisaela por lei provincial ele
3 de outubro de 1881 concedendo a garantia de juro de 6 % sobre
o capital de9.000:0 O' e privilegio de 50 annos. Para sua real isação organisou-se em Londres a companhia Minas Central
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Railway Compal/Y que teve outorisnção para funccionar no paiz
por decreto de 20 ele setembro de 1883.
Os seus tl'abulhos tiveram começo a. 5 de janeiro de 'l885,
sendo a sua extensão de 220 k e a bitola de 1 metl'o.

s. Paulo
ESTRADA DE FERRO DE SANTOS A JUNDIAHY

Pela. lei n. 838 de 12 de setembro de 1855 foi permittida a
conces ão ele pl'ivilegio e out1'OS fa vores para a const1'ucção da
estrada de re1'ro, CJue partindo de Santos fosse a.o Rio Claro;
o decreto de 26 de abril de i '56 autorisou ti o1'ganisação da
companhia, que devia levar a effeito esta construcção determinando os sellS pontos em Santos para a partida e Jundiahy ao
seu terminio, concedendo-se a garanLía de juros de 5 % por
33 annos ao capital de 2.000:000, E e n lei provincial de 2 %
addicional.
Organisada em Londres a companhia . Paulo Railway
Company cujos estatutos foram approvados por decreto de 1 de
junho de 1 '50, deu começo ú construcção da estrada em 24 de
novembro desse anno, sendo inaugurado o trafego de toda a linha
a 8 de setemb1'o de i 6 na extensão de 139k , tendo custado
23.555: ;'0" ou i5D:466$~46 por kilometro, sua bitola é de im,GO;
Esta estrada at1'aves a n alta sel'l'a do mar na altitude de 800 m
acima do nivel do ma 1', por quatro planos inclinados servidos
por machinas fixas, no extensão de 8 kilomet1'os.
O mate1'ial rodante consta de 3) 10comoLivas, 33 carros de
ia classe, G compostos e 52 de 2a classe para passageiros, 7
brea),s para t1'ens de passageiros, 9 vagões coberLos, 75 com
breacl(s de parafuso; 2BO abertos ; 71 b1'eacks de carga, 50
vagões para madeiro e trilhos, 7 para animaes e 18 para
lastro.
1

766

HISTORIA FINANCEIRA

o seu movimento consta do seguinte quadro:

AXNOS

RECElTA.

DESPEZA.

~I

Determinando a clausula 33 do contracto desta e trada, que o
excedente da receita liquida de 8 % fosse partilhada entre o governo e a companhia, a garantia só pe ou sobre os cofres publicas até o anno de 1874, tendo-se de pendido com esse serviço
até o anno de 1886 a 1887 a quantia de 6.607:427' 64.
A companhia, tendo entregado a importancia recebida pela
garantia, entendeu que havia atisfeito as condições da clausula
33 do seu contracto, e que não tinha o governo mais o direito a
partilhnr o excedente de 8 % da receita liquida da estrada; o governo protestou e com todo o fundamento, que essa garantia
pelo longo prazo de 90 annos era um verdadeiro contracto de
camparticipação de lucros depois que excedessem ao limite de
8 % , de sorte que segundo o modo de pensar da companhia o
governo tinha o dever de lhe pagar durante 90 annos 7 % de juro
do seu capital se os lucros nunca excedessem de 8 % e não tem o
de partilhar a sua prosperidade com quem se arriscou a dar-lhe
garantia certa de lucro ao seu capital por tão longo espaço de
tempo, como si os direitos não fossem reciprocas; o que pode
fazer é renunciar a garantia de juro, indemnisando ao governo
geral e provincial dos pagamentos feitos.
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ESTRADA DE FERRO S. PAULO E RIO DE JANEIRO

Pela lei provincial de 24 de março de 1870 foi autorisada a
construcção desta eslradn mediante o pri vilegio de 90 annos e a
garantia de juro ele 7 % sobre o capital maximo de 10.655:000:;,
pelo mesmo espaço de tempo.
Organisada em Londres a companhia S. Paulo e Rio de Janeiro tornou ella á si a construcção de ta estrada e deu começo aos
seus trabalhos em março de 1873, e entregou ao trafego em toda
sua exten ão no dia 8 de julho de '1877 com 231 k20 m partindo
da capital de S. Paulo e terminando na Cachoeira, onde entronca
o ramal de S. Paulo da estrada de ferro Pedro II, seu custo foi de
10.655:000$ ou 46:164 834 por kilometro; sua bitola é ele 1 metro.
O material rodante consta de 16 locomotivas, 1 carros de
1a classe, 9 de 2a e 2 m ixtos para passageiros, 3 para correio e
bagagem, 90 vagõe cobertos para carga, 14 para transporte de
animaes; 58 para materioes e 12 para lastro.
O eu movimento consta do seguinte quadro:
ANNO

DESPEZA

RECEITA

6-!7: 327$350

1. o19:066 -380

1.157:968: . 70
1.256:826 '410
1.3 2:159.'340
1.202:300
1. 262: 7 o;.330
1.187:502"130
1. 234: 625; 920
1. 375 :10 ,'700
1.32 :869.505
i. 549: 160<;>435

o

A importancia despendida com a garantia de juros até o
anno de 1887 orça por 6.502:548 434, além da contribuição de
182:612 862 feita pela provincia de S. Paulo nos exercicios de
1872 a 1873 e 1874 a 1875.
ESTRADA DE FERRO PAULISTA

A lei provincial de 19 de maio de 1862 au torisou a construcção
desta estrada concedendo a garantia de juros de 7 % por 30
annos ao capital maximo de 5.000:000$000.
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A c mpanhia de Santos a Jundiahy tendo desistido do direito
de preferencia p3ra o construcção desta e trado, organisou-se em
S. Paulo a companhia Paulista da e trada de ferro de Jundiahy
a Campinas, que tomou a &i a concessão do privilegio dessa
estrada sendo seus e tatuto approvados por decreto de 28 de
outubro de 'l86 , e encetados os seus trabalhos,
Em março de 1 72 inaugurou-se um pequeno trecho de 6k600 m
e a 11 de agosto o trafego em todo a linha de Jundiahy a Campinas; tendo em 18-3 ú companhia conces ão para o seu prolongamento até Rio Claro, em garantia de jmos.
Por decreto de 10 de dezembro foi autori ada a companhia a
elevar o seu capital [1 10.000:000" e deu começo aos seus trabalhos, obtendo concessão parn um ramal a Mogy-Guassú. A 11 de
agosto foi aberto o trafego de Campinas a Rio Claro e a 10 de abril
de 1877 o ramal de IJogy-Guas ú até raras,
Fundidas as tres linhas a çompanhia fez desistencia da garantia dejuros de 7 % que linha.
Entregue ao tmfego em 7 de setembro de 1 1 contractou a
companhia a constrllcção de outro ramal para ILatiba.
A 26 de agosto reformou a companhia o seus e tatutos elevando o seu capital a 20 .OOO:OOO~'OOO.
Esta estrada tem em trorego 242 k5m ; sua bitola é de i metro.
O material rodante consta de 17 locomotivas, 4 corros de
1& classs, 11 de 2a e 4 mixtos para passogeil'os, 211 vagões fechados e 101 abertos para~carga e 27 diversos.
O seu movimento consta do seguinte quadro:
RECEITA

DESPEZ.~

1~6:262"'2U

269:

23~15·!

2 3:5'10:724
365: 360· '766

.484: 6,lO '21
fl67: 156 '7 1
67:07,t;060

7n:796 , 30
'i7'1: 61:';267
77: '16;;;000
DI': 392,'621

1.110: 230 '192
i. 267: 930"192
1.'155:20151±

1.266:121:=;025
i. 256: 820: 4-1 '
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E~ta

estl'ada tem uma navegação a vapor no Rio Pardo e
Mogy-gunssú na exLensão ele 103 kilometr'os e 761 m , que apresenta uma progressã noLavel em seu trafego ele anno para anoo.
Em virtude da garanLía que gozou a principio despendeu a
provincia com es c serviço 441: 172- 70i
ESTRADA DE FERRO SOROCABANA

Autorisada a consteucção desta e t.rada por lei provincial de
24 de março de 1 70 com a garantia de juros de 7 ajo ao copital
de 4.00 :OO(}hl, organizou-se n companhia de estrada de ferro 80-

recabnnn, que tomou a ~i a sua consLrllcção, endo approvados os
seus estatutos por decreto de 24 de maio de 1871.
Por decreto de 26 de dezembro de 1 74 deu o governo imperial
finn a ó rgarantia ele juros de 7 % por 30 [lImos, sendo elevádo o
capital da companhia a 6.200:000$000.
A 31 de dezembro de 1 7G foi entregue ao trafego a linha ent.re
Sor'ocaba e Ipanema' a i6 de ju.nho de 1882 e 1 de agosto foi en·
",renue ao trafego a linha enLl'8 Ipanema e BacaeLava e deste ponto
olé BaiLuna na extensão de 70k000 m sua bitola é de 1,0 metros.
O material rodnnte compõe-se ele '12 locomotivas 5 cal'ros de
:ln ela se, 7 de 28 para pa sageiros, 60 vagões fechados e 20
abel'lo pam mercadorias.
O seu movimento consta do seguin"te quadro:

ANXO

DESPEZ.~

Até o anno de i8 7 tinha a provincia pago de garantia de
juros 4.081: 995,'015.
H. F.

49
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ESTRADA DE FERHO ITUANA

A lei provincial de 24 de março de 1870 autorizou a conslrucção
desta estrada, concedendo a garantia .de juro de 7 % ao capital
maximo de 2.500:000 com o privilegio de 90 annos e 31 kilometros
de cada lado do eixo da estrada, qne partindo do ILú fosse entroncar na linha inglezo.
A companhia estrada de ferro ítuann auto:'iznda por decreto de
30 de junho a funccionar, sendo oppeovado os seus esLatutos, celebrou o contracto com a presidencia a 10 de outubeo do mesmo
anno, e deu principio D. seus trabalhos a 26 de dezembro.
A 17 de abril de 1873 inaugurou-se o tL'Ufego da linho principal
até b Itú, e a 27 de fevereiro forãm executadas as obras dosramaes
de Piracicaba e Capivary, os quaes foram inaugmados a 23 de
outubro de 1875, chegando a estl'ada a seu ponto terminal a 20 de
fevereiro de 1876 com a extensão ele 162 kilometro ,esLando em estudos e construcção 75 kilometros tendo despendido 5.947:304$094
29:324 227 por kilometro; sua bitola é de 1)0 metro.
O material rodante consta de 10 locomotivas, 5 carros de
ia classe, 5 de 2a e mixLos para:passageiros; 54 vagões fechados,
47 aberlos para mercadorias e 7 diversos.
O seu movimento consto do seguinte quadro:

ANNO

1873.
1874.
11<75.
i876.
1877 .
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1882.
1884.

IlECErr.~

70: 737.~021
i 1:751$680
10'):298'010
262: 05')·'260
306:576'5~0
416:269~01O

4l :8 !.'670
43 :olO;' 7-10
4r:579'040
558: 07·1 710
624:737'850
330:4l3$500

DESPEZ.~

73:822$027
177:532$661
104:3l8' 80
25 :195~00
316:415 OJ
302:045' 80
415: 541.'580
386: 65, 5
406:833~UO

420:033~10

503:942'290
194:476 20

A importanciade 3.895:608$188 despendido nos ramaes de Piracicaba e Capivary não tem garantia dejuros, e a de 2.052:695$906
da linha central o tem, pelo que aLé o anno de 1885 tinha pago a
provincia a importancis de 1.423:781$314.
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ESTRADA DE FERRO BRAGANTINA

A construcção desta estrada foi autorizada por lei provincial de
6 de abril de 187.2 com a garantia de juros de 7 0 /'9 ao capital de
1.400:000 por 30 annos e privilegio por 90 annos.
Organizada a companhia de estrada de ferro Bragantina, approvados o seus estatutos por decreto de 22 de dezembro de 1873,
obteve a concessão mediante contracto de 15 de setembro e inaugurou os seus trabalhos em 22 de dezembro de 1873, tendo a lei
provincial de 22 de feveira de 1 88 garantido o juro de 7 % at~
ao capital de 2.320: 000 '000.
Em 4 de maio de 1884 abria-se o trafego ao primeiro tt'echo, e
em 15 de agosto em toda linha na extensão de 52 kilometros, tendo
despendido 2.400:00 :' ou 46:836 554 por kilometm; sua bitola
é de 1,0 meLro.
O material rodante consta de 5 locomotivas, 6 carros de
ia ela se e 2 de 21\ para pas ageiros, 2 para correio e bagagens,
32 vagões fechados e 18 abertos para mercadorias e 1 vogão
guindaste.
.
Não temos informações do seu movimento.
A provincia tem despendido com a goranLia de juros até 1884 a
im portancia de 401: 603$067.
ESTRADA DE FERRO MOGYANA

A lei provincial de 21 de março de 1872 autorisoll a construcção
desta e trada garantindo 7 % de juro ao capital de 3.000:000 por
30 annos e privilegio por 90 annos, esse capital foi elevado a
5.500:000 pela companhia de estrada de ferro Mogyana, que tomou
a s~ a contrucção, sendo por lei provincial de 20 de março concedida
a garantia de juros aos 2.500:000" accrescidos.
Em 28 de agosto de 1872 deu começo a contrucção sendo inaugurado em maio de 1875 o trafego entre Campinas e Jaguary e em
i5 de novembro até o Amparo.
Tendo sido dada fi concessão para a construcção de diversos
ramaes, foi por decreto de 18 de dezembro de 1 80 permittida a
elevação do capital da companhia a 10.000:00 , e pela lei provincial de Minas de 1 de outubro de 1 81 foi autorisada a garantia
dejuros de 7 % por 30 annos ao capital maximo de 5.000:000 á
mesma companhia com o privilegio de 50 annos para o prolon-
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gamenlo do esll'üela no lerrilorio mineiro desele a margem dil'eila
olé á e querela do Pa1'l1Dhyba, com a zona de 30 kilomell'OS- a
parlir' do seu eixo; e por elecl'do ele 2'l ele oulubro de 1 '2 o governo impel'ial gnl'anliu o jum ele 6 % o capilnl moximo elo
'1.00 :00 " para o prolongurnenlo da e~trnela elo margem esquel'da
do Rio Grnnc!c olé o Po o das Caldas com o pl'ivil gio de 50 annos
e 30 kilo:l1etro ele zonJ ele cadn lado.
E ta estrnda já tem um lrafego ele 4V~kGlOm, em construc.ão
'1 93 kj14 e em esluelos ~4 kilometro sendo o seu tolal 7 k204. n\
o CllstO ela COllstl'uCÇÜO feitu importa approximodamenle cm
7.0::l:):OOQ.,' ou25:G8J~ por kilometro.
O mutel'inll'odante consta ele 16 locomotivas, 1G carros de pas·
sageiros, enda 3 de 1U ela_se, 2 de 2a , D mixtos e 2 de bagagem
e correio; 1J2 carros fechados, 65 abel los, 17 el i versos c 2 guinv

·da~le:::.

O seu mo\'imento

~onsta

do seguinte qlladro:

AN'iOS

DESPEZA

101:210 ;)32
-l,' ::"'7:;2)·l
iH': 61 iO Ui )
n: 171 ;O:lG
05'3:13'i" 2
!JJü:6il ;J.2J
l.l03:G2l '32,l
l.22li: 525:; ~\l'
l.-l')7: 6 W7/;)
1.62:): i 1~2 2
1,!J35:3J5:i337
;? . Ula: o I ;275
2.0.J:715';iJ:i

160:6,3'123
3U:729 '''76
27 :311' '77
·1l6:65!l '727
4)6:562 "))1
40d:24'.l·W
5')[ :OJ5,?3

O)'(:O:'l2:,JOl
811 :771;;12l
:'12:7 1~'H6
92):UlJÕ' ):i

9H: 7,3~':>3
i .112: 135$6'3')

Esta companhia, tendo recebido do provincia de S. Paulo pelo
gor')nlia de juros 4'30:09 . . ~24.4, resliluiu esta impol'taucio e desis-tiu da gal'c1l1Ua, o CIIIB foi Deeilo p I' acto cio prBsiclencia de 22 ele
·dezBmbl'o de 1837. O gOVBi'I10 gCl'al tem pogo pelo garanlio que
deu 700: G383003.
E. TRADA

DE FERRO S. C.\RLOS DO PINTIAL

A constl'ucção desta estrada foi dada ó. Componhia Rio Claro
POI' concul'l'encia publica. A 15 de o~llubro de 1881 foram ioou.gurados os tl'o])allJos, o 2 de maio de 1 "3 foi provisoriamente
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aberto o trafego entre Rio Claro e S. Carlos do Pinhal, o qlle foi
detlniLivamenle fcito a 15 de outubro de 1884, no 10 de julho entre
a estação "\ i-conde do Rio Claro e BI'otas na extensão de
124k 124 m , tendo-se ga,.to 5.26t:5~5'-·72 ou 20:141 ~860 por kilomelro; a sua bitola é de 1 metro.
O material roelante con la de 5 locomotivas, 2 carros ele 1a
classe, 2 de 2a e 2 mixtos parn passageil'Os, 2 pal'll bagagem e
corl'eio, 25 ,agões fechado e 12 [l berlos para mercadorias.
O seu movimenlo consla do seguinle qU[lc!l'O:

IlECEIT.t

Paranú,

E TRADA DE FERRO DE PARANAGuA A CURITIBA

constl'ucÇÜO desla estrada foi aulori nela por lei provincia!
de 2G de março de 1 7~ com o priYilegio de 50 annos e zona de
2 kilol11etros ele cada lado do eixo da estrada. As leis de 6 e 16
ue abri! de 1 84 c1etermiL1af'()m, que o ponto terminal da eslrnda
em logar de ser em 1\10l'rele8 seria em Curiliba, e concedia a garantia de jUl'O ele 7 0/ Oao capiLal ele 2.000:000 pal'a a 1a secçüo
entl e Poranaguó. e .i\Iort\~Les.
O govern imperial por decrelo de 1 de maio de 1 7:- deu
fiança ó. garantia desse juro, e gamnLiu .jU!'O de 7 % ao capital
addiciona! de 5.000:000. pelo prazo de 30 anno , elevando o privilegio de zona a 90 ann05.
Organisou-se a Companhia Estrada de Ferro do Paraná,
a quem concedeu mnis o governo, por decreto de 5 de outubro
de 1 75, a garantia de juro de 7 %
ao capital addicionnl de
4.492:042. '707 elevnndo assii11 o 11.492 :042<::707 o oapital afiançado
e gnranLido.
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A esta companhia se permittiu por decreto de 12 de agosto de
i879, transferir os seus direitos para a construcção desta estrada
á Companhie Generale de Chemins de Fel' Bresiliens, que teve
approvação de estatutos por decreto de 26 de setembro de 1880,
dando log'o execução ás obras.
A 1.7 de novembro de 1883 abriu-se o trafego da linha entre
Paranaguá e Marretes, e a 3 de fevereiro de 1885 foi entregue o
trafego de toda a linha até a capital, na extensão de 110k 386m ,
tendo custado 11.492:0á2 707 ou 104:118 176 por lülometro; sua
bitola é de 1 metro.
O material rodante consta de 10 locomotivas, 2 carros de
ia classe, 3 de 2a , 11 mixtos de ia e 29 de 2a classe para passageiros, 70 vagões fechados e 70 abertos para mercadorias,
60 com plataforma e diversos.
O seu movimento consta do seguinte quadro:
ANNO

1883.
1884.
1885 .
1886.
1887.
1888.

RECEIT,~

.

4:400,'35
30: 082:'580
338: 551,'120
450 :211, 568
675:443~750

751 :023 762

DESPEZ.~

13: 934.$361
141:156 '81
364:638'785
450:101'001
531:849'983
519:635 108

Importaram em 6.428: 701 922 as despezas feitas até o anno de
1887 com a garantia de juros concedida a esta estrada.
Esta estrada tem importantes e notaveis obras de arte, entre
ellas viaductos, pontes, e uma viação subterranea ele 1.690 metros
em 15 tuneis.
Sant.a Cat.harina
ESTRADA DE FERRO D. THEREZA CHRISTINA

Esta estrada autorisada por lei provincial de 20 de maio de
1874 com a garantia de juros de 7 % por 30 annos ao capital de
3.300:000$ e privilegio de 80 annos, foi por decreto imperial de 21
de outubro ele 1874 dada a fiança a essa garantia e elevou-se o
capital a 4.000:000$000.

DO BRAZIL

775

Organizou-se em Londres a companhia D. Thereza Christina
Railway Company que teve autorisação para funccionar no paiz
por decreto de 20 de setembro de 1876.
Sendo approvados os estudos teve essa companhia, por decreto
de 18 de outubro de 1878 mais a garantiu de juro de 7 % por
30 annos ao capital addicional de 2.151 :000.\ e foram inauguradas
as obras; e n iode setembro de 1884 foi toda a linha entregue
ao trafego, na extensão de 116k ,340,m, custando 5.451:008:;900 ou
56:85/0 120 por kilometro, bitola1 m,0.
O material rodante consta de 8 locomotivas, 8 carros para
passageiros e 2 1 vagons, sendo 150 para carvão, 100 para mercadorias, 10 para gado, 10 para madeira e 11 de freio.
Esta estrada logo em princ.ipio foi seu trafego interrompido
pelos e tragos causados pelas chLlvas, destruindo pontes, desmoronando barreiras, etc., etc.
A companhia não teve pressa em restaurar os prejuízos
causados; sendo intimada a restabelecer o trafego, a companhia
pedia garantia de juros ao capital addicional para o reparo dessas
obras, o que não lhe foi concedido, sendo autorizada a fazeI-as
por conta do custeio: a companhia não se tem dado pressa ao
cumprimento dos seus deveres.
s despezas com a garantia de juros dessa estrada até o anno
de 18 7 sommam por 2.717:382 702.

Rio Grande do Sul

E STRADA DE FERRO DO RIO GRA DE A BAGE'

A lei provincial de 4 de maio de 1872 autorizou a construcção
de uma estrada de ferro que partindo da cidade do Rio Grande
fosse terminar em Alegrete passando por Pelotas, Bagé e
D. Pedrito.
Realizados os estudos da primeira parte da linha até Bagé,
foi por decreto de 26 de Outubro de 1878 concedido o privilegio
por 90 anno sob as clausulas do decreto de 10 de agosto do
mesmo anno, e garantia de juro de 7 % sobre o capital de
12.i37:730$200durante 30 annos.
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Por decrelo de H de dezembro de 18 O foi autorizada a
Compagnie Imperiale du Chemin de fel' du Rio Grande do Sut
a tomar a si a construcção desta estrada.
Reconhecida [\ insufficiencia do copita1, foi este elevado a
13.52t:453.t '322, por decreto de 24 de setembro de 1881 foi concedida
permissão á companhia de funccionar no paiz, e a .7 de novembro
foram inauglll'ados os trabalhos de consLrucção.
Esta companhia fez juncção com a Southern Brasilan Rio
Gl'ande elo Sul RailwafJ, e a 2 de dezembro de 18% foi entl'eguc
a linha ao tl'ofego na extensüo de 2 3k,~00", tendo custado
13.521:453"322 ou 48:2048824 por kitometro.
Sua bitola é de l m,O.
O material rodante cons' a de 16 locomotivas, 1 carro de
estado, 4 carros salões-de ln classe, 10 mixlos de 2a para passageiros, 4 carros paro carl'eio, 8 vagons para bagagem, 112 para
mercadorias, 50 para animaes, 24 plalaformas e 30 Lrolys.
O seu movimenlo consta do seguinte quadro:

RECEITA

DESPElA

37:0D2:' GO
:)6 :177.'510
611 :4<'D$).I0
5 -I:l'23.'6 o
577:35.'$1-10

As despezas com a garanLia de juro desta esLr· d até o anno
de 1887 importaram em 6.201: 92·359.
E ta estrada tem o seu prolm gamento por Cacequy e clahi a
Uruguayana.

ESTRADA DE FERRO DE TAQUARY A CACEQUY

Esla estrada, aulo~izada por lei pl'ovinciol de 10 de setembro
de 1873, foi posta em concurrencia a sua constmcção depois de
terem sido approvados os seus estudos; não tendo esta dado
resultado, resolveu o governo que fossem as obras realizadas por
pequenas empreitadas parciaes de 30 kilomelros, eslabelecendo
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que partisse a linha da margem direila do rio Taquary, e a 2il
de dezembro foram inaugurados os trabalhos, sendo em 7 de
março de 1883 entregue o tr'afego desde Taquory ao 147 kllometro'
e a 20 de dezembro ao 179k ,597 111 , Lm em consLrucção 201 k ,128111
bitola 1"\0, regulando o custo kilomeLrico entre 32:000" a 56:500:',
tendo se despendido no lotai até 1884, 17.463:801: 320.
O material rodante consta de 17 locomotivas, 1 carro de
estado, 3 de i n classe, a de 2n e 5 de aa, 3 de correio e bagagem;
36 vagões cobertos P81'[\ mercadorias, 20 aberLo , 20 plataformas, 16 para animaes, 2 de prisão e 20 para o serviço da.
linha.
O que se sabe elo movimento desta estrada consta do seguinte
quadro:

AXNJ

18 3.
18'4.
188 .

ESTRADA DE FERRO DE PORTO

RECEITA

60:426 '9-8
3.38:9·15 "55

511:10 '5-0

DESPEZ,\

277 :638 ~20 1
400:036 '53
712:G3'S610

ALEGRE A NOVA HAMBURGO

Autorisada pela. lei provincial de 10 de janeiro de 1867, a presidencia concedeu, medianle contl'Oclo de ao de junho de 18~9
e priviLegio por 60 annos e garantia dejuro de 7 % á Companhia
Estrat!a ele Ferro de Porto legre a Nova Hamburg') a sua
consLrucção, que teve inicio a 29 de novembro de 1 71.
A 16 de abril de 1874 foi inaugurado o trafego aLé a cidade de
S. Leopoldo, e no 1 de janeieo de 1876 alé Nova Hamburgo com
42",751 111, sua bitola é ele 1 metro ..
Por decreto de i7 de agosto de 1 78 foi dada [\utorisaçUo á
companhia Porto Alegre NeUJ Hamburgo Railway para funcionar
no im per ia, e a. elln passou a pertencer esta esLmda com lodos os
seus direitos e privilegias.
O material rodante consLa de 5 10comoLivas, 9 carrps de
Ia calsse, 11 de 2n para pa ssog:eiros, 22 vagões fechados para
mercadorias, 16 com plataforma e 10 diversos.
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O seu movimento consta do seguinte quadro:

AXNO

RECEITA

48:266:'315
57:6il. 76
76:229 470
77:9 '~30
92:20 . 120
103:10 ~O
99:210'710
BO: 035 '-150
UI: 155$910
10-1:032. 180
ii5:18 8470
121: 58-1$290
133:293.'580
131:506$200
132:545$650

DESPEZA.

82: 031:'650
79: -1 11.' -l2
102: 1-4.460
128:22~360

140:566 510
132:917"110
13-4:537. 000
124: 893'970 '
127:838'770
135:794. 560
1-13: 139"-460
152:39 ';2-40
134:729 60
136: 635:, 300
132:8U 50

A provincia tem pago pela garantia de juros até o anno de 1887
a qua ntia de 2.325: 2468066.

ESTRADA DE FERRO DE QUARAHYl\1 A ITAQUI

Por decreto de 15 de novembro de 1881 concedeu o governo
imperial privilegio de zona de 20 kilometros parallelos ao eixo da
estrada e garantia de juros de 6 % no capital não excedente de
6.000 :000 por 30 annos; esta concessão foi dada a companhia
Bl'asil Great Southern Company organisada em Londres, que por
decreto de 5 de maio de 1 8i! teve autorisação para funccionar no
Imperio.
N,o dia 1 de novembro desse anno deu começo aos seus trabalhos, e em 20 de agosto de 1887 inaugurou-se o trafego de 75k 400lll,
que deu nesse anl10 a receita de 10:657$650 e a despeza de
21: 034$946, a sua bitola é de 1 metro.
O seu material rodante consta de 6 locomotivas, 4 carros de
1a classe, 6 de 2a para passageiros, 40 vagões fechados, 10 abertos
para mercadorias, 10 para lastro, 10 para animaes, 2 carros para
bagagem e correio e 23 trolys.
A garantia de juros concedida á estrada até 1887 já tinha custado ao estado 1.146:932$066 .•
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ESTRADA DE FERRO DE S, JERONYMO

Esta estrada é puramente industrial, parte das minas de
carvão de pedra no Arroyo dos Ratos para a margem do rio
Jacuhy na extensão de 14 kilometros.

Comquanto não se possa apresentar uma estatistica exacta
de todas as estrúdas de ferro do paiz, pela falta da pontual remessa de dados de todas as emprezas, com tudo são tão approximndas da verdade as noticias que a tal respeito existem, que
apresentamos o seguinte resumo, sendo as informações recebidas
das linhas do Estado perfeitamente satisfatorias, outro tanto não
acontece com as emprezas particulares.
Em 31 de dezembro de 1888 a viação ferrea do
8.930 kilms.
Brazil contava em trafego.
1.574
»
Em construcção.
»
10.504
Total.
Sendo de bilola de 101,60
»)
»
»)
») 1 metro

1.345 kils.
7.585 »)

8.930
Total.
as que se acham em construcção são todas de 1 meteo.
As estradas de ferro do Brazil podem ser classificadas em tres
cathegorias.
ia estradas de ferro do Estado.
2a esteadas de ferro com'garantia dejuros.
3a estradas de ferro sem garantia.
A imporlancia despendida pelo Estado na conslrucção das suas estradas até 31 de dezembro de 1888 é de .
195.636:004 ~82

O capital pelo qual paga o Estado juros garantidos se divide:
Ao typo de 7 %' .
"
"
» 6 %' .
"
"
" 5 % ..
Total.

U7.054:231$800
15.650:000.000
4.366:977'778
167.021:299~678

Neste capital não está comprehendido o que, pela lei de 24 de
novembro de 1888, se tornará effectivo pela garantia na razão de
30:000$ por kilometro.
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O custo das estradas elo Estudo em 31 de dezembro ele 1~88 era
o seguin te :
kil.

Estrada de Fel't'o D. Pach'o II.
»
»
»
Parlo Alegra .t· (;,:ug~ayan~
Alagoinha a VilIa No,,1\,
"lO »» » Palmares
:\ Gal'1l.nhuns.
»
»

»

"»
»

"

»
»
»
»
»

»
»
»

"

»

8~2

:3 6
322
1-16

Cal'ual'tI .

72
109
Wl

B·ltul·iLe.
80/)":11
Paulo AJfonso.
Rio do 0:11'0, . • .
Bago a Utlt'ug'llayaurt.

"»

116
65
283

103.38 :2;'W') 12
21.3),) :38 li' [3:1
1'.000:000 000
16.0:)):0)0")00
1:1. 00.): O10,0)0
6.5H:55·'705
Ô. O'lO: 1)0) ;100
6,0')0: 000"000
1D5:0 lO.:'; lOO
110 :813')'35

Estradas que gozan.. de garantia de ,juro e a iu.. portancia
que telu pago o Estallo até J.887
!'\O)lg:;

I\JLQ:\(S.

De K"t:>.1 '" Kova Cl'UZ
Conde d'Eu
De l'l,ecife a Pal'wa'l'3s:
D Hccifc 3. Limoeiro.
De Macei6 a lmpet'lltriz :
Da Bahia " Alagoinhos. . .
]{'l.Iuoi de .\bgoinh,. e '1'i",1>6.
Centl'a] da Bahia . . . . .
Ct\l'nngo h.

121
121
12~

UI
S;{

123
3
2:>1
2'3

.

De 1>. Paulo" Codho~Íl'';'
De ,'antas a ,lundiahy.
1Iogyana. . . . .
Bt'ngantinn

.

.

.

23~

1JO
1 ~3
52
111
11ü
23
'17:>
i70

.

ne Parauagu:'l " Corilibá
Thereza CI"'isLin:t
Do Rio Grallde n.
De Qu·u·"him a Haqui,
~IinilS e Rio.
. . .

B'tié

'l'.\X.\

C.\PIl'.\L

7 %
5.4g,l:a~2'jl\
7 '7.
O. 0)0: 00 ).-;aJO
1 i.ôti ':6";..,607 5 (} 7 %
7 %
5.3>':8' l,;l8H
7 %
I.. 5 .3 :000 jllOO
1 UJJ):OOO '00)
7 %
2.0;0:0 ))<O)'J
6 Y.
H. OJO: OOJ:' )OJ
7 %
6.0)):00);UUO
7 %
'lJ.6G3:DJOi· ,OJ
7 ~'Ó
23 .35): 5:>j~5:>5
7 ~o
7.00):Wl;?2)J 6 e 7 %
2.320: 0,10:0 Jtl
7 %
11.~2;Oi2 '70i
7 l}o
5.60 J: 2;~'j02J
7 ~o
i3 521'·,)3 '322
7%
6 :000 :000 ;000
6%
i~.]n:2j3:035
7 %

.1

unos

('.\005

3 A 32: 213.,707
2. U:O:Jtiii320.23): '~!3313
3.020: 71'0~
l.\I,3:7iO)716
31.5:)\:78ti..0'lo
3.0:\) >:;021
7.7 H I:570j33)
1.7 0:Wai02)
6.502.511 :\3',
(') 0.0;)7:," i~iG~
700: 6;);; ~O03
0.423 ;70 1~"22
2.717:3'3:::t)7,2
6.2J1:812 '3jo
1. HíJ: 032.,OõJ
6.072:760.;0.7

(') J;i restituiu.

Estradas COIU garantia de juro pt'ovincial ou 8uh,ten.;;,ão
ldJon..ett'ica
I'iOl\JES

Ribeirão ao nonit

KILO:\IS.

.

•

NazareLh :t ,'l.tnLo Antonio

BI'aganLiu:l

.

.

.

.

.

2iÓ
i2;
70
:'2
.\3

7.000
5. 500
2.0)2
2.400
1.800

.

112

7tl
74

23

(;4'1

52

2i~

.

.

Porto A.legl'e a Novo Hamburgo.
(') Já restituiu,

220

600
'1 100
12. 000
1. 250
3 .SUO
3 .' 00
2.200
U. '100
7.'0
1. 800
4 .000
IJ . 000

3i

CilraveUas" Philadelphia
Itapemil'iw ao Ca telio .
Victol'ia ao Rio Pal'do . .
Silnta hobel do Rio Pl'eLo .
Rezende a A reias. .
Leopoldina e ]'l,umaes.
Volta Gl'unde , . .
Juiz de Fór::t ao Pian,
Oeste de Miuas .
Pitanguy . . . .
Jaclllinga. a. Lavras
i\Io"'ynna .
SOl'ocal>alla
Itunna. .

CAr~-'I'AL

000"000
00 :?UOO
000 ;000
000 iOOO
OOO.~OOO

000:000

OOO.~OOO

000.$000
OOOBOOO
000;000
000 :000
OOO~OOO

1,.000 OOO.jOOO
000.$000
O~DSOOO

000.:$000
000:000
OOO.:iOOO

I

'rAXA

7%
7%
7%
7%
7 %
7 ~ó
7%

7 o/u

7%
7 %
6%
7 0/0
0%
7%
7%
7 %
7 %

7,):7~8~920

(') .\30;OJ ~2a
/1.0 't:0~5601:>
2.32:>: 2\6~OG6
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Estl'adas sern gar"anUa lle juros

lUL:)Ci:\IS.

P";ncil'0 d" Griin Pari .
llin de .J3nct:o a. ~ra~'; •
IIn ",li de Cnn L:L;;all~. .
União Valoudao:1. . .
Mac1.b j a. 'arn pos. . .
. 'tnL', Anhn:o do l'adul.
·n.nt'.\nn~.

.

.

.

B3.I'àQ do Al'fil'na:1H1.

.
•

C:ll'ang"ln (p 1O:e).

V:'-S!oi'HU'i1S.

f-2

'>

60

63
103
P2
31
"O
oí1

.
Alc:lll ~a.~.:t a. ~lnl"lcü. _
'un rf)~ :t
(ju~sLiiíJ
Ri) das 1'I.)1'os. . .
H:vnal 13an'ln~lcns) .
I

l:.\PI1".\L

6.500: 000.::000
2. CiOO: 000.;000
P"rt.cul:,,·
L600:000~000
8.632:3'3'000
3. 300: 0003000
800: 000 .JOO
1.6 \:i '2;1G0

••

.

.

.

.

~.

Fhlolis. .
1I[ng; a 'l'hero 1polis .
LeO["'ldina (ponte).
.

iO. 000: 000 '0)0
. 2 .000: IlOO.}OJO

.
lLu'tIl" (plllL ) . . .
~lo/()''tll't (p IlLo) .
.

• 100: UO) 'OOJ
;'.0 )0: OJO lOJD

Pau ist"l.

.

.

.

.

SJrocobona (ponLe)

i.~OO:O)OaO)O

.. Cnrlos uo Pinhal t
Ra-Il:l1 II Rio "ardo.
lt'lLiu.n. . . . . .
Nazaroth a Tit:h:tu'>a.

o capital, até o anno de 1 ) conllecido, que se aclwva empregado nas estradas de ferro do paiz, importa na somma
de .
517.856:479,620
Assim dislribuido:
Estradas do E'lado
Ditas com c:Jpital g8l'anliclo pelo Eslado.
Dilas com c::tpitol g'aranlido pelas Provincias.
Dilas sem garantia.

195.636:004,-'7,,2
167.021:299.678
78. 272:OJO-'OOO
76.P27:175ti160

As linlllls pertencentes 00 Esludo, no ultimo anno (1 8 ) prodLlzif'om o seguinte 1'e Llltado:
He"eiLa.
De,pez:J.
Saldo .

.
.
.

H.I '1:7GL.~9
0.452: O 33')no
4.724:72 f3:S

Todos estas cstrndas, ú excepçüo d[l de D. Pedro II, e BaLuril6, deram cleficits na il11port.üncia total de 973:9 1, 76; si porém
n50 leem ellus COf'l'cspondido nos IUCI'03 direclos ao fim de sua
creaç5o, os tem vantajo~omenLe compensado nos indir'ectos levando ús diversos localidades que atl'avess'Jm, n civilisaç50 e a
pr'ospel'ic1nde, que mais torde produzirão inleresses reaes.
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As estradas que gozam de garantia de juro do Estado, produziram o seguinte resultado em 1888 :
Receita .
Despeza .
Saldo. •

.
.
.

. .
• .
. .

• .
. .
• .

.
.
.

. .
• .
. •

.
.
.

• .•
. "
. •.

14.697:9-!6~060

8.450:950 '964
6.246:995.$096

Para este saldo concorreu a estrada de Santos a Jundiahy com
a importancia de 4.383:037 480 e a de S. Paulo a Caxoeira com
720:882. 510 e por isso, segundo a synopse de 1888, o Estado ainda
pagou por garantia de juros 3.676:707317, sendo o total desse
compromisso até o anno de 1887 de 113.317:115 962. (*) .
A falta absoluta de informações das companhias subvencionadas pelas províncias e daquellas que o não são, abre uma lacuna sensivel na estudo da estatistica das estradas de [ereo, que
é para lamentar não poder ser junta a que se acaba de offerecer,
produzida pelas estradas do Estado e daquellas cujo capital são
por ene garantidos.

(") Esta quantia assim se decompõe:
Juros pagos . . . .
Diifel'enças de cambio.
Commissões aos agentes
Fiscal isação • • . •

95.371 : 504'~999
15.786:525'059
256:241$121
1.902:843$883

TELEGRAPHOS

Desde os tempos colonioes que se tem a idéa dos signaes telegraphicos para o serviço do movimento mal'itimo; é assim que
foram estabelecidas as estações semaphoricas nos morros do
CasLello e Babylonia, Fortaleza de \Villegaignon e Santa Cnlz.
As tentativas para o estabelecimento do telegrapho electrico
datam de 1851, que não tiveram o resultado desejado; em 17 de
março de 185- o ministro da justiça fez baixar instrucções provisorias, que estatuiram preceitos regulamentares para o serviço
telegraphico.
Por decreto de 21 de julho de 1860 foi constituida definitivamente a repartição geral dos telegraphos, e se deu principio aos
trabalhos deste serviço, de sorte que em 1861 existiam 10 estações em communicação com a côrL, e desde então não se tem
interrompido os trabalhos.
Em 1865 por occasião da guerra com o Püraguay, para facilitaI'
as communicações, estenderam-se os fios telegraphicos até Porto
Alegre; ao mesmo ten'lpo que se estendia para o norte o mesmo
serviço, hoje acha-se a capital do imperio ligada com as principaes povoações do litoral, desde a cidade de Belém, na provincia
do Pará e de S. Luiz do Maranhão, até as suas fronteiras no sul
em Jaguarão e Ur'uguayana, onde se entroncam nflS lin has
Oriental e Argentina na extensão de 10. 775k ,442 m com o desenvolvimento de 18.488k ,935 m e em communicação com 173 estações.
Nesle percurso se comprehendem 47k,684 n1 de cabos immergidos
em rios, bahias e esluarios.
Neste desenvolvimento de fios se acha considerado o segundo
fio, de que é servida a linha, e em alguns locaes é elle triplice.
Os diversos ramaes que se entroncam na linha principal, tem
a extensão de 3.851k ,S32 m com o desenvolvimento de 5.216k ,596 m
de um a dous fios.
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A estaçuo oenLral do Rio ele Janeiro se acha para os pontos
-extremos na seguinte exlcILüO:
Para Jaguarão ,
»
Uruguayana.
»
Maranhão.
»
Belém.
Sendo as maiores exLensõ3s de
Belém a Uruguayana
Belém a Jaguaruo.
S. Luiz a Uruguayana
S. Luiz a Jüguari10 .

2.022 k 618 m
2.272 il51
4.097816
4.8809·i2
7.153 k293 11
6.9::13560
6.370167
6.1,:0436

Esta rede telegrnphico percorrendo todo o litoral, penetra o
inLedor do paiz por differentes ramnes; além dislo existem as
linhas Lclegrophicas das estmdas de ferro, que por decI'eto de 10
ele agosto de '1878 süo obrigadas a ter: são outr()s tautos auxilIares para o serviço elas communicações,
No. sua exLensão, aLravessa a linha telegrophica logares 111011.1onhosos e alagados extensos, occasiollando grandes difficuldadee:,
.apezar do que o servic;o nüo deixo. de SCl' regular e saLisfactorio
quanto p05sivel.
As unicas capitaes que nUr) estão em communicação lelegraphica CO:11 a Corte, são as de Goyaz, 'falto Grosso e Amazonas, o
que e tr'DLn de levar a effeilo.
Po.m po.izes e.:5tl'angeiros exislem os cab::>s da companhia
Brasilian Submarine Telegraph que tem o seu ponLo terminal no
Recife, provinda de Pernombuco, e a lVestern afld Brasilian
Teleuraph, que segue da côrte para o norLe e vai ao Pnrá. lIa o
projecto de um enbo submarino americano, que ligando-se a
linha bT'azileira em Viseu, provincio. elo Porá, ponho. em communlcnçuo a America elo NOite com D. do Sul.
A 23 de dezembro de 1873 chegou 00 Rio de Janeiro o ,apor
ing-lez Hoopel' lrazendo o. seu bor'do o cs b8 de fi) elect,rico que
,punha em comlllunicaçiio o Brazil com a Europa, e o norte do
Imper'io, pelo que Sua Mage3tade o Imperador felicitou aos presi.dentes da Bahio, Pernambuco e Porá.
Por decreLo de 31 de agosto de 1880.foi concedida á companhia
H estern anel Bl'Ctsilian lelegl'aph autorisaçüo pora a construc,.ção, uso e goso de llma linha telegropllin submal'Íno, que partindo de Belém (Pará) fosse á Gllayant\ Fl'oncezo..
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A concurrencia da 'companhia ingleza tem sido muito prejudicial aos interesses da linha do Estado; nos seus relatarias
o director geral deste serviço descreve os meios, de que ena se
serve para chamar a si não só lodo o serviço dos telegrammas
europeos, como os do paiz, e caJcula em mais de 1.000: 000$ o prejuizo que tem causado.
Acresce a isto a lastimavel interpretação, que se tem dado ao
regulamento deste serviço, considerando-se como serviço publico,
por conseguinte urgente e preferido, toda e qualquer communicação do inspector de quarteirão, subdelegado ou agrimensor,
embora seja da mais insignificante banalidade, e assim é o tele·
grapho constantemente interrompido com repetidos telegrammas
sem importancia e sem urgencia, quando não é de puro interesse
particular, as autoridades superiores abusam deste direito de uma
maneira notavel, expedindo telegrammas com milhares de palavras, e é assim que na estatistica deste serviço, se vê que a verba
dos telegrammas officiaes consideravelmente avulta na receita.
Estes telegrammas tem preferencia aos dos particulares, de
s~rte que um negociante, que não póde adiar a transmissão de
uma ordem, ou uma informação urgente, procura quem melhor
o satisfaça.
Os relatarias do director geral dos telegraphos estão cheios
destas e outras reclamações, que merecem serem tomadas em
consideração.
Durante os 15 mezes decorridos de julho de 1886 a setembro
de 18 7, o numero de telegrammas expedidos e recebidos da Europa, das Indias Occidentaes e Orientaes e dos Estados Unidos,
transmittidos ou recebidos, via Recife, foi 10.832 com 92.122 pa·
lavras; durante o mesmo periodo o numero de telegt'ammas expedidos ou recebidos das republicas da America do Sul, via Jaguarão e Uruguayana., foi 10.242 com 117.494 palavras.
Em transito do norte ao sul do Brazil e vice-versa, na mesma
época, 2.767 telegrammas com 25.885 palavras; no interior do
Brazil504.320 telegrammas com 6.737.391 palavras.
O serviço telegraphico do Brazil desde qne foi iniciado e até
o presente, tem sido feito sob a immediata direcção e fiscalisação
do Barão de Capanema, a quem o Brazil deve esse importantissimo melhoramento, ao qual tem dedicado toda a sua actividade
e bem reconhecida habilitação, despendendo até esta data na sua
construcção 7.521: 192$344.
H. F. 50
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A extensão das linhas telcgraphicas do Estado é actualmente
de 10. 775 k ,442"1 com o desenvolvimento de 18.488k ,935 1ll de fio,
ligando 173 estações, conforme indica o quadro seguinte:

Ll:'lII.~S

i
2
3
4

5
6
7
8
O

10
ii

12

13
14
15
i6

i7

18
19
20
21
22
23
24
25
26
Z7
28
29
30
31
32

EXTE~:;ÃO

E RA:\IAES

Linbn, geral de Jagun,rão n, Belém.
Linba urbana do Rio de Jn,nelro •
Linba de leste para Cn,bo Frio.
Linha do Paraná.
•...
Linl1n, da Campn,nba para Uruguayalla . .
Linba cid MinaI! Geraes .
Rn,mal de D. Pecll·ito. •
Ramal de S. J03é do Norte. • •
Ramal cle 'l'aquary .
Ramn.l cio LivrameD~o
Ramal cle Cruz A!ta .
Ramal de Itaqui •
Ramal de S. Borja
Ramal do De3te1'ro
Ramal ela •. Francisco.
Ramal ela Ln,pa . .
Ramal de Pal·anagmi..
Ramal de Antonina .
Ramal cle Castro
Ramal cle . Paulo
Ramal ele Santa Cruz.
Ramal de Patrop lis
Ramal ele S. João da Bn,rl'a
Ramal da Bana de S. l\Iatbeas
Ramal cle Viçosa
Ramal ela Babia
Ramal ele S. Fidelis.
Famal ele S. Luiz do i\Iaranl1ão
Ramal elo Lazareto . . •
Ramal rle Santa Cruz (sul).
Ramal cle Quarahy .
Ramal de Guarapary.

KILo:\mTRlCA

101
6

6.9:>3.56

24.0~J

5

156.0 j
499.335

9
iO
5

6133.533
82" .455
257.354
01.000
21.003
06.000
229.40

7

3

1
'1
2
1

1
1
i
1
i
1

1
1.

2

i
i
i
1
1
1.
2
1.
i
1
1

!i3

5 .0 )

166.00

2.iOO

:'10.-100
37.000
37.200
4.00

40.010

7' .000

'17.632
24.12.'>
:-7.701
11.0:J
22.890
-1.7l1
55.000
11.030
23.003
23.70)

00.00)
2.331

DE3ENVOLYl.\lE~TO

KILO:\H:TRICO

13.202.337
24.000
156.000
519.335
i. 550.5136

82.3.'155
257.3~4

01. 000
21.000
96.001
229.408
5'J.000
166.033
4.200
3D .400
37.000
37.200
li.016
40.000
7 .000
10.-182
21.'1.25
i15.400
22.000

45.780

33 . 44

55.000

2' .000
2' .000

20.700
00.000
2.331

18.438.033

Movimento geral de telegralllmas. receita e <lespeza relatIva.
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EXIlRCICIOS

TIlLEGRA:'DI.\S

1861·(1. 1862
1862 a 1863
1863 a IBM
1864 a 18ti5
1865 a 1836
1166 a 1867
1367 a 1868
1868 a 1869
1869 n 1870
1870 u. 1871
1871 n 1872
18:72 a 1873
1873 a 1874
1874 n 1875
1875 a 1876
1876 a 1877
1877 a 1878
1873 n 18:79
1879 a 1880
lSS0 a 1881
188i a 1882
lSS2 n 1883
1883 a 1881
1884 a 188~
18S5 a 1886
lSS6 n 1887
1888

233
1.932

TOTAL

DESl'EZ.\ GER.\L

1'.\nTICU L.\J<ES

1~5S82J

5.514
5l.\191
58.737
87.225
:77.62:>
H4.51J0
539.50\!
9J6.718
i. 133.0J5
1.091.'103
1.23U.721
1.915.670
'\.590,1.00
2.263.819
2.516.500
2.923.660
3.696.652
4.307.532
4.558.739
4.789.209
6.398.600
5.307.823
1.905.081
5.51il.816
5.549.398
8.390.2J2
4.2ilU.007

3.:709
8.088
1ft .353
3\ .690
34.465
,.5.792
4/1. i75

53.173
89.165

72.3 /,/,

103.689
119.358
140.030
182.611
232.022
2;;'U16
234.690
333.147
338.033
331.884
367.799
390.217
686.575
381.930

Na receitll. total figuram

DE

oF:1Icr.\gs

PALA\'R<\5;

2.1~0

4.568.790

exerciciolii de 1861-186~a 1888

I

138:054$42~.

7~.S3J.913

1:225:;850
1:276:):150
2:802.; JIlO
1:(\1)3:)600
10::7UO$IUO
10:210$630

'17:447~:750
21 :lij2~2')0

18:993$000
22:792;000
30' 478.;2JU
29 :025!)50U
40: \45.')OOJ
46: 637:;60U
69:8911$100
H2:933\l670
144 :289$700
174:946$100
235: 737$ 100
279:561SQOO

1:897$560
8: 106.",00
4 :68:71$45U

15:523to50

2J :271. 000
56: 12'~-i50
00:376$000
107: 94 ~:$SOIJ

117:161~9M

135:300••200
i41 :138.'j2'JO
2J8: 070:)ü15
2/o0: Hl 75
293:743:601
·\3J :767:)UUO
727: 753:$0 lO
5SQ:465:-;400
708:891$740
!l58: 807;;780
88~ :224:)800
716:50&>300
688:38\$700
72):672,;800

ru

32l$1~0

2:747~70

8: i74 :-i410
5:998.;500
6:293.;050
26: 233~23')
39:"81~(j00

:73: 572$200
112'018S200
127 :829ij200
140:71i~056

167:968$470
174: 961f4J

252:743.;3:>4
2J2:8/12~972

623: 4911$0UO
343:512;;520

1.149:38~l3095

600:732$<\70

369:875$806
558:185$774
877:'109:)306
768:74&)2·\7
050:766:;863
1.241 : 769.?86~
1.220: 182;ojl3 I
i. 039: 931~6U~
1. 3-15: 2')2.~633
i. 219:793f06
1. 789: 939' 1.13
954: 261$1 /d

i 3.98í:844$390

9 . 639: 773$259

13.762 672$078

3~O: 9~0$30'J

315:077$7UO
614:583&400

1,64: /,00;;100

I

182~20

1:520~790

A renda oxtrnordinaria e do/lcit deste serviço ato 1888 o de.

H:~7(l.~i18

72:651~57

82:654. :750
n:438:;-i51
541 :2·18~427
305:018:)5J6
221 :685:)S03
255:01\1$173
282:0691).113
333 :529:;O'J1
787: 424~2S8
1.228:0i4f:i464
i. 193: 4S8'Í193
1.607: 972:;462
1. 633: 331~33U
1.391:956~70

1.424 :883:)630
1.500:197::$702
1.355: 877:;;1197
i. 40 3$179;)723
i. 632 :54 9~28lJ
1.8~U: 244):;627
i. 779: 377$~06

t:l
O

to
~
~

N

......
t"l

2.109:570~~5

2. 60i: 055~O82
2. 86S: 064:;;283
1.52):417$667

30. 2J!!.: 938$083

16.462:2663000

.....:l

cr>

.....:l

1889

A grandeza e variedade dos acontecimentos occorridos no
anno de 1889 dão a essa época uma pagina memoravel na historia
do Brazil.
Economicamente fanando se póde dizer, que o movimento
deste anno nada mais foi do que o desenvolvimento natural da
actividade manifestada em 1887, e accentuada em 1888 com a
reforma social occasionada pelo decreto de 13 de maio, instantanea, é vet'elade, mas de effeitos admiraveis na constituição economica nacional.
O cambio, thermometro fiel do bom ou máo estar commercial
tinha cotação superior a 27, pelo que afiuia ao mercado a moeda
metalica em Lul proporção, que por aviso de 17 de novembro de
188 ,já o ministro da fazenda autorisavu ao inspector da alfandega da côrte a receber os soberanos inglezes (libra sterlina) ao
cambio de 27, e pelo de 2 de março de 1889 se determinava, que
a taxa de 1 % eslabelecida pela cunhagem do ouro em moeda
nacional, não fosse cobrada na casa da moeda.
As repartições publicas fizeram pagamentos em soberanos
inglezes (libra sterlina), e havendo alguma reluctancia entre os
particulares nestas transacções, o governo submetteu a questão
ao conselho de Estado, e dessa consulta resultou o aviso de 24 de
abril, que determinou fossem recebidas as libras sterlinas pelo
seu valor legal, tanto nas estações publicas, como entre particulares.
A divida fiuctuante representada por bilhetes do thesouro
estava quasi extincta em março; para as depezas orçadas com
os compromissos em Londres haviam fundos sufficientes para
serem satisfeitas até o fim do anno, ficando ainda o saldo de
um milhão sLerlino.
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Taes eram as .condições economicas do paiz quando em 7 de
j unho subiu ao poder o ministerio organisado pelo visconae de

Ouro Preto.
O ministerio de 10 de março, que já. então soffda fortes censuras na imprensa, logo que se abrio o parlamento a 3 de maio,
teve violenla opposi,üo quer no senado quer nu camara, e apre~
sentando os relatorios pediu a sua demissüo collectiva.
Estabelecida a crise ministerial, foi esta demora1a pelo desaccordo elo pal'tido conservador, até que afinal resolveu-se pela
subida dos liberaes, organisando ministerio o vi conde do Ouro
Preto; que ainda teve a intençtio de solicitaI' as leis de meios
para o exercicio de 1· 90, mas conhecendo a impossibilidade de
as obter pela exaltação em que se achava a camara elos depu.tados, foi esLa dissolvida por decl'eto ele 15 de junho e convocada
:a nova para o dia 20 de novembro deste anno.
Comquanto apparecesse algum relrahimento de capitaes
·durante a cri3e, e o cambio mostrasse tendencia paro. a baixa,
logo que se fil'mou a situaçilo dissiparam-se os receios, e o COI11mercio I'etomou seu regular andamento.
Com rapidez, e se pode mesmo dizer, admiravel affouteza
foram encarados e resolvidos importantes pl'Oblemas, que agitavam os espiritos; um dos pl'imeil'Os acLos foi largamente
amYJlior o plano já adoptado dos auxilios á lavoura com diversos
estabelecimentos de cl'edito, 1e'. ando estes recUl'SOS a Lodas as
'provincias, que delles haviam necessidade, como já ficou demonstrado.
Expediu-se o decreto de 6 de julho dando nova intel'prelaç50
á lei bancaria de 24 de novembl'O de 1888, e logo depois o decreto
de 6 de setembro pl'Ovidenciando sobre o resgate de papel
moeda.
ALil'ou-se Ó pl'aça do Rio de Janeiro com desusada confIança
um emprestimo de 100.000:000:' ao typo de 90 e juro ele 4 % ao
-anno, o qnal teve o mais esplendido resultado, sendocobet'to em
1ais do duplo, e realisado a preço superior ao minimo Laxado.
Desenvolvel'u-se extl'aOt'elinaria actividade no mercado ele
Tundos publicos e acções ele companhias; diariamente organisavam-se companhias industriaes, commerciaes e creações numerosas e impol'tantes pela natureza dos interesses fi que
.pretendiam servir, e pela som ma dos capitaes nellas empeillhados.
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Alguns dos bancos exisLentes elevuram o seu capital com
vistas de se tornarem emissorl3s, aproveitando-se das disposições
do decreto de 6 de j ulllo de 1889 ,
Reproduziam-se os factos de 1855 a '1860 na Bolsa do Rio de
Janeiro, os tiLulos das em prezas que se organizavam eram logo
negociados com premio, us vozes da prudencia e do conselho não
eram ouvidos para sómente dar-se attenção ao altisono pregão
dtls acçõe , que subiam com u rapidez e levesa do bulão; houve
dias em que o movimento da Bolsa regulou por cinco a seis mil
contos de réis.
.
No meio dessa effcrvescencia recebia-se a noticia da mais
importante e elevada operação de credito feita pelo Bruzil na
praça. de Londres; a conversüo dos titulos da divida publica
exLerno dejuro de 5 % para o de 4 % , o lisongeiro resultado
desLa operaçao traduzia-se na diminuição consideravel do onus
annual do Theso~lr , e principalmente na confiança e Ormeza do
credito do Bt'azil no primeiro mercado commerci81 do mundo,
confiança e ceedito, que davam aos seus titulas as primeiras
coLações na Bolsa.
a prazo para a extincção da divida externa por esta operação
muito mais se estendeu, o CIue é de incontestavel vantagem para o
poiz, cujos recursos o futuro tem de desenvolver em larga
escala.
Ao passo que no interior do paiz tomavam-se as providencias
que acabam de ser referida , não descurava o governo dos interesses do commercio no exterior, e fazia partir para o Estados
Unidos da America do Norte o conselheiro Lafayette Rodrigues
Pereira em missão especial para o fim de representar o Brazil no
Congresso dos paizes americanos, que alli se reunia, merecendo
Ilarticular attenção a industria assucareira, que já havia sido
fonte abundante de riqueza neste paiz, e ainda pode com os elementos de que se vai munindo tomar vasto desenvolvimento,
como se v6 pela estatística de 1887, que foram nesse anno exportados 343.629.762 kilogrammas.
Não menos importante foi a creação do Clearing house, que
por circumstancias muito especiaes deixou de existir.
a serviço da colonisação, das estradas de ferro e ouLros tiveram notavel desenvolvimento.
Tal era o estado do imperio brazileiro quando baqueou no dia
f5 de novembro.
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Este espantoso successo, pelas circumstancias do seu advento,
constitue phenomeno sem precedente, do mesmo modo que
unico havia sido em sua esphera o facto da extincção do captiveiro,
que a 13 de maio de 1883 no meio das expansões de incomparavel
jubilo, a vontade nacional pelos seus orgãos legitimos realisou,
com grata sorpreza para o mundo.
Tão inopinado como rapido, um movimento militar tendo a
sua frente o marechal de campo Manoel Deodoro da Fonseca
transformou em algumas. horas as instituições do paiz, que anoiteceu monarchico e amanheceu republicano, sem luta e nem
resistencia, assistindo o povo a este espectaculo no meio de calma
tão geral, como era o assombro, ou como disse um dos vultos
eminente do 15 de novembro, atonito e bestialisado.
Foi assim estatuida a solidariedade republicana na America,
desapparecendo o unico imperio, no qual certamente não faltava
a liberdade, a fraternidade, o trabalho, o progresso, que existiu
em toda sua plenitude.
Transcrevendo o primeiro e ulLimo orçamento votado pelo
parlamento; aqueUe de 1831 a 1832 e este de 1889 tive em vista
fazer notar o estado dos recursos do paiz, mostrando, que a receita do primeiro estavo. para o ultimo na razão de 15.439: 993~533
para 147.200:000$000.
Sem ter idea de que escrevia a historio. financeira da monarchia
no Brazil, o meu trabalho tem hoje dupla vantagem; demonstra
os elementos com que se organisou o Imperio e influiram para
sua prosperidade e gl'8ndcza; e aquelles com que principia a
Republica na gestão da nova rórmo. de govel'l1O em que entra a
nação.
A historia financeira do Brazil é sem igual no mundo, os algarismos estão escriptos, elles faUam a linguagem da verdade,
chronologicamente especificados não se prestam a pl1antasias,
cada um estude e julgue.
O Brazil nos seus destinos tem especialidades, que o tornam
excepcional nos acontecimentos mais notaveis de sua existencia.
Descoberto por accaso por Pedro Alvares Cabral em 1500, teve
uma longa vida colonial; o. 7 de setembro de 1822 tornou-se
independente pela vontade de um príncipe, que soltando nas
margens do Ypiranga o memoravel grito de Independencia m,
morte, annunciou ao mnndo o nascimento de uma nO'va nacionalidade, fundando o Imperio com applausos e flores.
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Como triste legado, passou para o Brazil a nefanda instituição
da escravidão. DeUa resultava uma propriedade sui generis, de
que provinham direitos legaes.
Era preciso acabor com esse escandalo, que envergonhava
uma nação, que, como o BrazU, se adiantava no progresso e na
civilisação.
Principiaram-se a tomar providencias com aqueUa prudencia
e reserva, que exigia uma questão de interess es tão vastos, não
só sociaes como economicos.
Já Eusebio de Queiros em 1850 tinha posto termo ao trafico
africano com o decreto de 4 de setembro desse anno.
A lei de 28 de setembro de 1871 (Rio Branco) libertando os
nasciturnos, extinguio a fonte do captiveiro, dando termo fatal a
sua existencia. Desprendida a mola que mantinha a abolição,
impossiYel tornava-se a sua cumpre~sãoJ
O ministerio de 6 de junho de 1884, presidido pelo conselheiro
Manoel Pinto de Souza Dantos, levou a idéa para o parlamento,
que teve a sua realisação na nova lei de 28 de setembro de 1885
( Cotegipe) passando para 6 ou 8 annos, aquilo que parecia rasoavel em 30 ou 40, o que não fez mais do que precipitar os acontecimentos, dos quaes resultou a lei de 13 de maio de 1888, que
extinguiu a escravidão com applausos e jlol'es.
Este facto, admiL'ado e festejado pelo mundo civilisado, não
deixou de excitar grandes despeitos, porque tambem feriu a
grandes interesses, d'ahi um cerLo desgost o contra a familia
imperial, que não era quem promovia o movimento, mas não
o embaraçava, e nisto acompanhava a maioria da nação.
O partido republicano adquirio um forte contingente, na classe
dos agricultores, mas creio que não me engano em pensar que
estes não cogitavam em proclamar a republica pela revolução.
A republica era uma aspiração que afagava. a esperança de
um futuro ainda não generalisado por toda a nação.
O movimento militar de 15 de novembro teve como moveI o
desgosLo da classe por actos do governo reputados offensivos ao
seu melindre; isto datava de tempos anteriores. Agravados por
outros attribuidos ao ministerio de 7 de junho, presidido pelo
visconde de Ouro Preto, este e os seus collegas prevenidos do
movimento reuniram se no quartel do Campo da Acclamação com
o fim de neutralisal-o: ahi foram. depostos pelo general Deodoro~
que chegando com os batalhões de artilharia e cavaUaria, o resto
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do exercito, com o qualconLava o governo, confeaternisou, e com
o entllLlsiasmo da desafl'OnLa do exercito contra os acLos do
governo, partiu o grito da Republica, que sem protesto e nem
opposição foi pmclamada com applausos e jlo1'es,
Tranquillo se achava o imperador com sua família em Pel'opolis, lunndo o telegmpho Lransmitiu a noticio dos acontecimentos; immediatamente transportou-se pora a CorLe, onde
.ainda reuniu o conselho de EsLado e tentou organisar novo gabineLe; era tarde.
As tees horas ela madl'ugada do dia 17 embarca va a família
impcl'ial na Canhoneir:l Pal'llahUba c sahia borra fóra em caminho a Ilha Grollde, onde seria baldeada para o vapor nacional
Alagoas da companhia brazileira de paquetes, que a tr;:msportou
para Lisboa, deixando para sempre a paLria querida, que tanto
amava.
Quando o historiador 'imparcial occupar-se deste aclo, e
apreciar as ql1aUdades dos membros da familia imperial bruzileil'a, o I'igoroso deveI' da verdade historica obrigUl'á a dizer,
que o Sr. D. Pedro de lcan tam foi o pl'i meiro cidadão brazileiro
no amol' da patria, nos serviços a ellu prestados, nos de ejo de a
vaI' prosperar e engl'andecer, concol'rendo pOl'a i Lo com a sua
illustraçJo, philantropia e amol' á liberdade, como não é possivel
exceder.
A Sra. D. Thereza Christina, sua consorte, pelas suas Vil tudes
e caridade evangelico, teve o nome de Mãe dos bmsileil'Os; a Sra.
D. Isabel, sua filha, por tl'es vezes, como regenLe, OCCllpou-se da
dil'ecção do Estado, na primeira assignou o decreto da Jibel'toção
·do ventre escravo, na terceiro, o da exlincção da escravidão no
Bl'azil, caridosa e pujante de virtude mereceu o titulo de Isabel a
RedempLol'a; o SI'. Conde d'ELl dedicou todo. n suo. intelligencia e
actividade ao serviço da patl'ia de seus filhos, e quando se tornal'a111 necesslll'ios no campo do. batalho, não tl'epidou em partir
pal'a os inhospidos campos do Paraguay, e terminou fi guerra,
que o. cinco unnos deVOI'BVa vidas, e consumia dinheil'o; o Sr.
D. Pedro Augusto é um moço intelligente, criterioso e de disLinctas
qualidades, e não menos é o Sr, D. Augusto, que prestava
serviços na Drmada brazileira, da qual era um dos ornamentos.
Não foi pois pelo despotismo ou podeI' ubsoluto) e nem pela
falLa ela mais ampla liberdade, que a Republica se proclamou no
razil.

DO BRAZIL

795 .

ESTAVA ESCRIPTO.

Fozendo uma ropida apreciação do estado do paiz observa-se)
que a tl'ansformoção do trabalho operada pela lei de 13 de maio.
de 188 occupava a aLLenção dos homens de Estado; a lavoura,
fonte da riqueza publico, merecia particular cuidado, c era assim
que se encaminhm'a uma corrente de emigração registrondo a
estaU Lica a enLrada de 131.745 colonos no anno de 1888. Os recursos p3cLllliarios aos lavradores foram ampliados nas províncias, onde se torna vam necessorios. Si estes recursos não eram
aquelles, que se devifll11 prestar, não sei paro onde appellar ; a
verdoc1e é, que os maiores clumores já não se tornavam intensos,
e todo procuravom delles uLili arem-se. O príncipoI proc1ucto de
exportação não diminuiu em quantidade e nem desrnereceu na
qualidade. A confiança mmi.ifestova-se em todos os ramos da industrio; os copitaes estrangeiros offi.uiam com obundancia no
mercado procurando emprego' o cambio a 27 Ih e 2 com idava a
emigração da moec1n metolica ; os capitnes abundantes na praça
:mimuvam a especulação em fundos publicos e acções ele companhia .
A cl'eação de bancos e companhias industriaes era facilitntudo pela prompta tomada dns acções; um emprestímo de
100.000:000' com o typo de 90 e juro de 4 % foi cobel'to no duplo
e realisado com cotação superior no typo fixndo.
Si no inteL'ior eram. estns as condições financeiras do paiz, não
menos lisongeil'o era o seu estado no exterior pela confiança de
que gozava; a conversão dos ULulos da divida externa de 5 %
para 4 % na praça ele Londres, foi uma operação que muito
honrou ao Brazil, e não foi sem fundamento, que Le Roy Beaulieu applaudio a situação financeil'a do paiz, acreditando digno de
ser imitado o cl'iterio dos estadistas braziIeil'os.
O poiz e tá coo tituido, si não bem organisodo, ao menos nus
melhores condições de o ser; com Llma receita de 150.000:000$, e
uma divida (*) apenas de pouco mais de cinco vezes superior a
(O) Da cxpoqição fcila pclo conselheiro Ru)' Bal'j)OSa do estado do Tbesouro em 28
de dezembl'O de 18 9 vê-se quc a divida do paiz era:
Divida externa ao cambio 27-::; 3) .419.510
"
intel'l1a consolidada, . . . , . . • • •
" inscripta . ',. , . o • , • • • • • •
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receita annuaI. Cheio de recursos naturaes e pujante de elementos de prosperidade, como estradas de ferro, telegrapho electrico,
navegação a vapor, engenhos centraes, instituições de creditos,
companhias industriaes, do que sómente precisa é de paz, socego
e verdadeiro patriotismo; felizmente a nova vida desponta no
meio de perfeita tranquillidade e ordem inalteravel, que faz honra
ao bom senso da nação.
Praza aos céos que as lições do passado aproveitem no futuro,
e que no regimen republicano em que a nação entra, cercado das
garantias que se offerecem, a prosperidade e grandeza da patria
continuem a ser o orgulho dos brazileiros .
Transporte
Deposi t~ do cofre de brphãos. • . . .
»
das caixas economicas.
»
do Monte de 80ccor1'o .
Depositos publicos . . . • .
lO
de diveraas origens. .
lO
de defuntos e ausentes.
Divida fiuctuante. . . . . •

8i4.290:i16~i36
i4.98lJ:65lJ~366

25.712:191,,303

986:453~449

i. 226: 270'S04
17. 544 :037.'449
2.G3lJ:417:>S99
7.840:513$478

885.228:662.' 84

A esla didda accresce a emissão do papel moeda em circulação.
E o saldo do fundo de emancipação, que não tendo mais razão de
ser depois da lei de 13 de maio passará a ter ou Ira applicação.
Desta di vida pois, a que pode ser promptarnente exigi vel, é
apenas a fiucluante na irnportancia de. . . . • • • .

FIM

174.271: 166$500
i2.62.2:30 3776

7.84 :513'478

ADVERTENCIA

Os proprios nacionae.s, que aliás avultam no paiz, não teem
uma qualificação que autorise a dar um valor a essa propriedade.
Em geral as informações são deficientes e incompletas, e pelo
que se acha descripto nos relatorios dos differentes ministerios,
não se pode formar nem uma idéaaproximada do valor damesma
propriedade.
Devia terminar este trabalho dando uma noticia desta importante parte da riqueza nacional, porém não tendo dados para o
fazer com aquella precisão, que exige tão importante assumpto,
prefiro calar, esperando, que o thesouro complete este trabalho,
do qual se acha encarregado, e satisfazendo esta grande necessidade, preenche uma lacuna, que desde a origem da nação é incessantemente notada.
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