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Algumas palavras sobre esla publicação,
O Brasil, fazendo a sua emancipação política cm 1822,
não se libertou senão do jugo material que soffrêra como colônia, desde o seu descobrimento em i 500; porque adoptando as Leis e costumes, assim como adoptou a língua e
a Religião de Portugal, ainda hoje se rege por essas Leis consideradas como pátrias pela de 20 de Outubro de 1823.
Essa Legislação feita em tempos, cm que a Coroa e a Nobreza erão tudo, e o Povo era nada; em que a piedade dos
Monarchas concedia por clemência ao seu Povo aquillo que
era de direito universal, podia convir, e convinha aos tempos
em que, e á sociedade para a qual fora feita, porém mal
preencherá o seu fim hoje, quando as luzes e as instituições
do Paiz são outras e tão diversas, e quando se dá a impossibilidade de serem cumpridas muitas das suas disposições.
Tempo havia já bastante para se haver pensado sobre o
que nos convém alterar, a fim de pôr a Legislação, que nos
governa, em harmonia com a benéfica Constituição que adoptámos; mas a lucta dos partidos que tem absorvido as nossas
mais brilhantes illustraçõcs, tem feito desviar a muitas capacidades deste fastidioso, porém necessário estudo.
Em matéria de impostos ó onde a nossa legislação se
mostra mais enredada; sendo justamente essa parte a que mais
influencia costuma exercer sobre o futuro das Nações, como a
que lhes assignala de antemão as épocas de progresso ou de
decadência.
Fazer a historia das Rendas Publicas; patentear os defeitos
das Leis que as creárão ou alterarão ; mostrar o alcance benéfico ou maléfico que elles podem exercer em relação ao Thesouro c aos contribuintes; indicar os meios de obviar a esses
males, é tarefa assás importante, e que exige, além de conhecimentos variados, estudos especiaes e uma paciência a toda
a prova.
Reconhecemos nossa insufficiencia para desempenhar tão
árdua tarefa, mas o desejo de chamar a attenção de pessoas
mais illustradas e competentes para este estudo, e de concorrer
com o nosso fraco contingente para a grande obra do melhoramento das Rendas do Império, nos persuade a emprehende-la.
O trabalho que hoje damos ao publico é apenas urn
ensaio, e não comprehendc todas as Rendas, senão somente
a — Dizima da Chanccllaria — imposto da mais difficil c emba-

raçosa percepção. Propomo-nos escrever sobre as outras Rendas,
se este primeiro ensaio merecer o acolhimento do publico, e
especialmente do Governo.
Escripto sem a intenção de que houvesse de ser publicado ,
esse ensaio sobre a Dizima não guarda o estylo em que fora
mister que estivesse redigido; cedendo porém ás instâncias de
alguns amigos, assim mesmo o entregamos ao publico, cuja benevolência solicitamos.
Alem da parte histórica do Imposto, apresentamos reduzidas a numa só peça as disposições que hoje regulão a matéria.
Bois meios havia para consegui-lo, ou publicar litteralmente os
Regulamentos e Ordens expedidas a respeito, ou colligir e
methodisar as suas disposições: foi este o que preferimos, não
alterando cousa alguma dos actos que reduzimos a artigos. Da
legislação antiga damos em appendice as poucas disposições declaradas cm vigor, em casos especiaes, o que aliás seria dispensável, se as ordens que assim o declararão dissessem logo com
claresa o que ellas diffusamentc exprimem.
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Historia tia sua legislação, dos embaraços que encontra a
arrecadação e fiscalisação desta renda, do estado de sua
escripturação; c proposta de. algumas medidas no sentido
de melhora-la.

Razão ilcslc trabalho.
Se todo o cidadão que preza o seu Pai/, tem obrigação de
contribuir com o /contingente de seus trabalhos para bem do
mesmo Paiz, e melhoramento de ramo da profissão á que se
dedicou, maior é o dever do funccionario publico de, se lhe
falleccm os meios de prestar outros e mais relevantes serviços,
apresentar o resultado de suas lucubracões e vigílias, e as lições
que colheu na experiência dos factos, em cuja apreciação teve
occasiões de enlrar em comprimento de seus deveres, no intuito
de melhorar o ramo da publica administração, em que ex-officio
é obrigado a tomar maior ou menor parte, segundo a cathegoria do emprego que exerce.
Não desconhecemos que é partilha dos grandes gênios, dos
homens predestinados pela Providencia, o dom de illustrar
os outros com suas luzes, c a felicidade de fazer calar nos ânimos as idéas que defendem: todavia, apesar do acanhado do
nossas faculdades, não deixaremos de propor as que nos occorrem,
e sem nos inquietarmos pelo bom ou mão êxito que ellas possão
ter, ficaremos tranquillos, como o homem que paga uma divida á sua Pátria, pela qual não deseja outra recompensa, que
não seja o reconhecimento de se não ter esquecido das cousas que
mais lhe inleressão.

Defeitos da nossa Legislaçilo fiscal, e necessidade de
melhora-la.
Quem estuda com pausa a nossa legislação fiscal, sem grande
esforço reconhece que muitas das suas disposições não guardão
a devida connexão, ou que ha defeitos de origem, que cumpre
remover á bem da Fazenda, e mesmo em vantagem dos contribuintes.
« Em geral, dizia o Conselheiro Bernardo Pereira de Yasconcellos, Ministro da Fazenda, no seu Relatório apresentado á
•Yssembléa em 8 de Maio de 1832 (pag. 67), o nosso systcma de
impostos é consideravelmente vicioso, constando de uma multidão de minuciosas taxas, trazidas de Portugal nos malfadados
tempos coloniáes, ou lançadas aqui sem conhecimento dos princípios da sciencia, quando apparecia, ou se fingia apparecer a
necessidade de augmcnto de renda. » Concluindo d'ah.i, que a
penúria do Thesouro então, devia-se mais altribuir ás difficuldadcs que soffria a sua cobrança, do que á falta de meios dos
contribuintes para as pagarem.
Dedicado por gosto e por obrigação a este ramo da nossa
.administração, ternos tido occasião de notar muitos factos, em
cuja apreciação é conveniente que homens mais competentes
por suas luzes e cathegorias tomem parte, para que se dê uniformidade ao systema, e homogeneidade ás disposições, quercgulão
diversas das nossas imposições.
Propondo-nos a tratar desta matéria, por conveniência do
serviço, c por brevidade do tempo, iremos trantando primeiro das
rendas cm que encontramos anomalias, uma a uma, pois para
tratar de todas ao mesmo tempo fora preciso escrever muito,
o que teria dous incovenientcs: 1." o de privar-nos de chegar
cedo ao fim do trabalho; 2." o de não podermos ser lido sem
grandj enfado /como não obstante a separação das matérias prevemos acontecerá), o que seria motivo suííicicnte para a impossibilidade da adopção de algumas medidas, que o augmento da
arrecadação dessas rendas, e a sua fiscalisação e escripturação
exigem.
A renda entre nós considerada de mais diííicil arrecadação,
e que tem por mais vezes attrahido a attenção da maior parte
das illustruções que tem, especialmente de 1831 para ca, occupado a pasta da Fazenda, e, sem questão alguma, a Dizima
da Chancellaria : — é desta pois que começaremos a tratar, —
por ser aquella que rnais urgentemente necessita de providencias
que a íirern do estado cm que se acha de estacionariedadc, senão
de decrescimento, comparado o seu producto do anno de
1846-47 em diante.
Devendo remontar ao seu principio, abster-nos-hemos de

averiguar a sua origem e racionalidade, visto como o Dr. Barros
nos seus—Apontamentos de direito financeiro—tratou já e satisfatoriamente essas questões.
Romana ou hcbrea fosse em sua origem , encaramo-la como
cidadã, desde que foi admittida por nossos maiores, c por nós
adoptada. Preferimos contar a sua historia pela legislação que
a tem regulado, c para o fazermos mais facilmente quanto ao
pussado, lançaremos mão do resumo que traz o Dezcmbargador
Manoel Fernandes Thomaz no seu—Repertório das Leis extravagantes.—
Esse trabalho 6 geralmente conhecido, por ser indispensável a todos os que se dedicão ao estudo ou á pratica das Leis,
e por tanto não o damos como novidade, senão: 1..° por que
nem todos o possuem; c 2.° temos em vista reunir aqui tudo
quanto até 18V2 regulou a arrecadação desta renda.

por mie se regulou a Dizima da Chancellaria
até 1808.
O Repertório á que acima nos referimos traz o seguinte:
Dizima «Ia, OmnceSlarfa-.—Paga-se de qualquer sentença que se der na Casa da Supplieaçlio do Porto, diante de qualquer Ministro d'ella,quc tenha jurisclicção ordinária ou delegada.
Regim. de 16 do Janeiro de 158!) tit. 7." § 1.°
E da sentença condemnatoria, que der qualquer Juiz do
commissão. Idem g 2,°
E das sentenças que deram os Corregedores, Provedores, ou
outros quaesquer Juizes sobre matéria de sizas. Idem § 3.°
E paga-se, assim das custas, como das penas, que forem
julgadas, c do principal, se for dinheiro ou cousa movei, ou
propriedade. Idem § 5.°
Não se paga da sentença dada sobre a restituição de posse;
mas somente pagará a parte condemnada a quarentena da valia
da cousa, que se mandar reslituir, quer se defenda, quer seja
dada á revelia. Idem g 5.°
Nem da sentença sobre a jurisdicçSo de alguma terra, ou
usofructo de alguma cousa, ou certa renda por anno, mez ou dia,
mas paga-se a quarentena da propriedade da cousa. E como
se procede, quando se demanda Morgado, ou administração de
alguma Capella ou Hospital. Idem §§ 6.° e 7.°
Nem pelo alugador condemnado em aluguel de casas, ou
outros bens, rnas a vintcna de ui» anno somente. Idem §§
8." e 9."
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I>izima tia chancellaria.— NiTo se paga das sentenças que vem por appellação dos Juizes de Fora, Ordinários,
ou dos Orphãos, dos Almotacés ou do Conservador da Moeda.
Regimento de 16 de Janeiro de 1589, Tit. 7.° § 10.
Nem quando os bens do condemnado não excederem á
parte, que pertence ao vencedor. Idem § 15.
Nem o Procurador d'I£l-Rei, ou dos Resíduos. Nem das
sentenças que se julgão nullas por aggravo, por que não se
paga de sentença nulla. Idem §§ 15, l(> e 20.
Nem o Procurador da Coroa, ainda que fique vencido.
Idem § 16.
Nem da sentença fie morte, dada confra a mulher, que o
marido accusar por adullerio, ainda que se lhe julgue a fazenda,
que pertencia á mesma mulher. Idem § Í8.
Não pagão os Orphãos autores nas demandas em que decaem,
Lei de 18 de Fevereiro de 1653. ÍNos Juízos de commissão
mesmo aproveita esta disposição. Decreto de 7 de Agosto de
1772).
Nem os Orphãos menores, viuvas, e raais pessoas miseráveis, nas causas cm que forem rés,
só defendendo-se com dolo
ou malícia, ou embargando de 3.<IS Aviso de 8 de Maio de 1745.
Nem as viuvas, ainda que não litiguem no juízo do seu
foro. Decreto de 29 de Dezembro de 1772, em Provizões de 25
c 30 de Janeiro de 1773, e Assento de 2 de Dezembro de f 791.
Nem os réos em causas crimes, ainda civilrnente intentadas; ou as penas sejão crimes, ou eiveis, corporacs, ou pecuniárias. Alvará de 13 de Novembro do 1773.
Nem perante um Juiz de coininissão um litigante, que
não pagaria no seu juizo próprio e ordinário. Decreto de 3 de
Fevereiro de 1791.
Deve-se das sentenças que se derem na Casa da Supplicação ou do Porto, nos feitos, que se principiarão diante dos
Juizes de Fora, ou Ordinários, ou dos Orphãos; e vindo ás ditas
Casas por remissão, ou incidente, se sentenciarão nellas a final.
Regimento de 16 de Janeiro de 1589, Titulo 7.° §11.
Passando de 303 não se paga logo na chancellaria, mas
entrega-se a sentença á parte, c cobra-se depois. Idem § 12.—
E declara-se nas costas para a Parte haver do condemnado, á
excepção deste não ter bens. Idem §§ 13 e 14.
Não paga logo na chancellaria o Procurador d'EI-Rei, ou
dos Resíduos, ou do Hospital, ainda que a condernnação que
vencerem seja de menos de 80$, mas lirar-se-ha verba para se
executar o condemnado. Idem § 10.
Paga logo dizima o que foi absoluto da morte feita á sua
mulher, pela acharem adultério, julgando-se-Jhe a fazenda, que
pertencia á mesma mulher, fazendo-se conta ao que pôde valer.
Idcm § 17.

|>i£Í3tiui da chimccllaria.'—Paga-se logo da sentença que se embarga, se for de menos de 309 a condernnação,
o H tira-se verba, se for de mais, e depois disso conhece-se dos
embargos. Regimento de 16 de Janeiro de 1589 § 19 (Vid
Portaria de 16 de Julho de 1665).
Arrecada-se na fôrma determinada na Reforma da Justiça,
quando a sentença se revogar cm parte, ou no todo, ou se
julgar por nulla. Regimento cilado § 21.
A que os rendeiros não cobrarem em 5 annos primeiros
seguintes, não a poderão mais demandar, se as pessoas que a
devem tinhão bens de que se podesse haver. Idem § 22.
Os Decretos de 3 de Dezembro cie 1721 fazem applicavel
esta Legislação ainda á que se cobra por conta da Fazenda Real.
Não é direito de chancellaria, mas pena que se dá a quem
faz má demanda. Regimento citado titulo 7." § 24 e Assento
de 2 de Dezembro de 1791.
O conhecimento das causas d'el!a pertence ao Juízo da
Chancellaria. Alvarás de 13 de Novembro de 1626 e 23 de
Fevereiro de Kii4, e Decreto de 3 de Dezembro de 1721.
Providencias sobre a sua arrecadação. Alvará de 26 de Junho
de 1631.
Hão de pagar não só os réos, quando forem condcmnados,
mas também os autores, quando ficarem vencidos, em qualquer
Juizo que litiguem. Lei de 18 de Fevereiro de 1653.
Por que fôrma se ha de arrecadar. Alvará de 25 de Setembro de 1655 § 1.° e seguintes.
Vindo-se com embargos á execução d'ella, não se tomará
conhecimento d'elles, sem as partes depositarem na mão do
Thesoureiro da Chancellaria as quantias que se deverem. Alvará
de 2o de Setembro de 1655, § 5 °
Liquida-se pelos avaliadores das terras, em que se fizer a
execução, e tendo a parte embargos, conhecerá d'elles o Juiz
da Chanceliaria, depositando-se primeiro a quantia liquida. Alvará de 25 de Setembro dito § 6 (Vide Alvará de 26 de Junho
de 1631, e Decreto de 2 de Setembro de 1664).
Nem o Juiz da Chancellaria, nem o Executor podem dar
espera d'el!a; e quem a pretender deve pedi-la ao conselho da
Fazenda. § 7.°
Providencias sobre ella. Decreto de 2 de Setembro de 1664.
A que a parte pagou não se cobra do Recebedor da Chancellaria, se está paga, mas da outra parte, quando a sentença
foi revogada na instância do aggravo, ou por embargos. Assento de 30 de Março de 1666.
Fôrma, com que se decidem os embargos á execução d'ella.
Alvará de-21 de Abril 1671.
Foi prohibido á Relação do Porto conhecer das cartas exccutorias d'ella. Carta Regia do 28 de Maio de 1680.

Dizima «l»» clmucellaria.—Mandou-se observar o
costume e regra d'clla prescrever por 5 a n nos como attcsta Thomé
Vaz na sua allegação 88. Resolução de 14 de Novembro de 1680.
Os embargos'á cila remettern-se para a Chancellaria. Decreto de 3 de Dezembro de 1721.
Pagão, sem cxcepção de pessoas, os terceiros que se oppõe
com embargos á execução, sendo-lhcs desprezados. Alvará de
8 de Maio de 1715.
O mesmo nas execuções da Fazenda Real, não provando
seus embargos. Carta de Lei de 22 de Dezembro de 1761, Titulo 3.» § 12.
Nos embargos de 3." rcgeitados, ou julgados não provados,
_faz-se o pagamento havendo por liquida a sua importância pelo
Valor dos bens penhorados. Alvará de 8 de Maio de 1745.
A da casa da Supplicacão como se arrecada. Methodo de
21 de Maio de 1773 § 6.° confirmado por Alvará de 19 de Janeiro de 1776 § 8.°
Os 10 % que pertencem ao Executor, c os 3 aos Oíliciacs
das Exccutorias das que se cobrão por execução, separflo-se do
que pertence á Fazena Real e nos livros das receitas só se carrcgâo as addições líquidas. § 6."
Querendo a parte disputar a divida, deposita a sua importância, e os 10 % pertencentes ao Executor e o mais que
pertencer aos Oíliciacs, e obtendo sentença de absolvição, entrega-se-lhe tudo, menos I por "/<> do deposito. $§ 9 c 10.
Como se procede, cobrando-se em Lisboa por execução
viva. E fora da Corte as remessas dos productos, que vern,
são entregues ao Recebedor, com separação do que pertence
aos Offlciaes, e havendo denunciante, separa-se a 3,a parte do
que lhe pertence. § 11.
Os contractadores podem fazer composição com as partes.
§12.
Foi extincto o oílicio de Juiz mero executor d'ella, passando
o seu conhecimento para o Dezembargador Juiz da Chancellaria da Casa da Supplicação, unindo-se-lhe a Chancellaria dos
Contos e Cidade. Carta de Lei de 19 de Janeiro de 1776 § 10.
Somente livrão d'ella as confissões puras feitas em tempo
competente. E como, e onde se julga, quando á sentença se seguirão condemnações de preceito. Alvará de 24 de Março de 1792.
Aos aggravos e sentenças d'ella na Relação do Porto assiste
sempre o Procurador da Coroa. Alvará de 10 de Setembro
de 1807. .
Copiando até aqui o Repertório das Leis estravaganles, tomos
por assim dizer feito a bisíoria antiga da Dizima, desde que só
estabelecerão regras para a sua arrecadação, até que a Corte
Portugueza se transportou para o Brasil, e aqui se eslabelccôrSo
novos Tribunacs e Autoridades.

gislação e Aclos relativos á Dizima desde 1808 ale o fira
de 1822.
Creadas novas Instâncias c estabelecida a administração da
Justiça, foi determinado pelo Alvará de 27 de Agosto de 1810
que a Dizima fosse extensiva á todas as sentenças proferidas
em causas que se tratassem nos diversos Tribunacs da Corte,
c transitassem pela Chancellaria Mor.
Podem referir-se ainda entre a legislação subsidiaria: 1." a
Portaria de 30 de Março de 1811, que mandava pagar a Dizima das quantias menores no acto do pagamento do scüo dos
autos; 2." a Provisão de 12 do Dezembro de 1816, que declara, revogando a do Juiz da Coroa c Chancellaria do Porto
de 20 de Maio do mesmo anno, ser illcgal carregar-se Dizima
sobre todos os litigantes, autor ou réo", que decahisscin em
geral em qualquer Juizo, sem outra cxcepção senão a dos Alvarás de 18 de Fevereiro de 1653 e 8 de Maio de 1745.
Posteriores aos citados actos, c anteriores á Independência
não se encontra acto algum do (íoverno, á cxcepção da Resolução de Consulta de 24 de Maio de 1620 sobre a queslão do
Juizo de Commissão concedido á um ex-contractador da Dizima; e outra de U de Abril de 1821 sobre a encampação de um
contracto da Dizima; nem existem documentos officiaes que dêem
idéa desta renda, sua arrecadação e producto, á cxcepção do pouco
que a respeito se lê na Exposição feita pelo Escrivão da Meza
Grande do Real Erário, Manoel Jacintho Nogueira da Gama,
depois Marquez de Raependy, em o de Fevereiro de 1812, na
qual refere que no anno de 1810 se arrecadara pela Junta da
Fazenda da liahia de Dizima da Chancellaria l .807^207.

Do fim de 1822 ale 1832.
Neste período continuarão as cousas como se achavão antes,
e os actos legislativos de que ha noticia são os seguintes:
Itcsoliicão de consulta de 11 de Dezembro de 1822,
mandando continuar a arrematar a Dizima.
Dita de 26 de Abril de 1824, sobre encampação de um
contracto, em razão de não pagarem as sentenças dos Ouvidores.
Dita de 10 de Maio de 1825, declarando estarem sugcitas
a este pagamento as causas do extincto Ranço do Brasil.
Ditas de 12 de Julho e 7 de Dezembro de 1825, com providencias sobre a sua arrematação, e para melhorar a arrecad ação.

(S)
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Eteso!uç«7o <!e cunsulda de 10 de Outubro t!c 1828,
relativa á desponsa do lapso rio tempo para seguimeiito do recurso das sentenças cônítóHinatüriás cm autos de cobrança da
Dizima.

Pira execução do artigo 54 da Lei de 1831 baixou o Regulimento de 14 de Fevereiro de 1832, que, segundo parece, só
eve em vista providenciar sobre a arrecadação da Dizima em
atrazo por que nada estabelece acerca dos casos occorrentes de
nresente c de futuro. Não foi todavia inteiramente mfrucMcro,
, s a renda arrecadada em 1831-1832 chegou á rs. 13.129*807,
c diminuindo no seguinte do 1832-1833, chegou ainda assim
a 9.933t,486.

f^ei de 13 de Novembro de 1831 artigo 34, que passou a
arrecadarão c lisralisação das rendas que estarão á cargo dos
Juizes ferritoriaes para os Colledores e Mesas de diversas Rendas,
e ultimamente o Regulamento de li de Fevereiro de 1832, de
que adiante (aliaremos.
Pelo qne pertence á documentos ofliciaes, foi depois da Independência que se começou, muito imperfeitamente, a informar
ao Paiz e ás Câmaras do eslado das Rendas e Despezas publicas
do Império; mas na Exposição do nstado da Fazenda Publica
feita pelo Ministro da Fazenda, dito Conselheiro Nogueira da
Gama, cm 20 de Setembro de 1823, e nas peças que a acompanhão, não se acha palavra, nem noticia, | elo que respeita
á Dizima. A mesma pobreza se nota na Exposição feita ctn
27 de Setembro de 1825 pelo Conselheiro Visconde de Maricá,
então Ministro da Fazenda, e nas pecas que lhe andão annexas.
Na demonstração do estado da Divida Adi vá do Thesouro
(pie acompanhou o Orçamento da Receita de 1826, apresentado
pelo respectivo Ministro, o Conselheiro Visconde de Raependy
com
o seu- Relatório- ' -ou
Exposição datada de 27 de Junho de
^üc*i; IA
-« T
1825,
lê-se
íiiinte
observação:
« A cobrança da Dizima das sentenças foi commettida ao
Dezembargador Juiz da Chancéllaria por Portarias de 2'J de Janeiro, 17 de Fevereiro e 3 de Abril de 1824, e de 13 de Janeiro de 1823. (Pag. 93). »
E no Orçamento da Receita para 1826, de que acima falíamos, encontra se a seguinte noticia:
(C Dizima «Ias cJeaatccIinrias civis.— É este rendimento proveniente da dizima do sentenças que transilão pela
chancellaria da Casa da Supplicação, e das que transilão pela
Chancéllaria Mordo Império, sendo cilas proferidas pela Junta
do Commcrcio. Tem esta Renda andado sempre contractada,
porém, finda a ultima arremataçãOj que foi pelo friennio de
1819 á 1821, apenas tem entrado no Thesouro a quantia de
4.7t8ij785, arrecadada de diversos pelo Sollicifador da Fazenda,
cm os três annos de 1823 á 1823: desla quantia vem a corresponder a um anno a de 1.589-í?395. »
D'ahi por diante foi-se o trabalho da Contabilidade do Thesouro melhorando visivelmente, mas até 1831, com exccpção
do anno de 1827, cujo Relolorio, Balanço e Orçamento não podemos consultar, nada encontramos de notável pelo que respeita
á Dizima.

De 1833 ale 1836.
A Legislação deste período influiu notavelmente sobre a Dizima, e não esteve longe de operar a sua completa mudança.
Os actos deste período são:
Regulamento de 14 de Setembro de 1833, alterando o de
14 de Fevereiro de 1832.
Ordem de 13 de Maio de 1835 declarando que para a
cobrança da divida da Dizima bastarão as certidões das verbas, &c.
Lei n.° 98 de 31 Outubro de 1833 artigo 9.° § 2.°, que
substituo a Dizima por 2 por % do valor das cousas demandadas em Juizo.
Regulamento de 31 de Agosto de 183G, para a execução
da Lei citada.
Lei n.° 70 de 22 de Outubro de 1836, artigo li § 21, limitando a applicação da Dizima aos casos em que pela legislação
anterior era devida.
Regulamento de 29 de Novembro de 1836, dcrogaudo o de
31 de Agosto.
Já vimos como sob a influencia do Regulamento de 14 do
Fevereiro de 1832 a renda da Dizima augmentou; mas alterado
elle pelo de 14 de Setembro de 1833, a diminuição da arrecadação foi espantosa, chegando, no anno de 1835—1836 a baixar
á insignificante quantia de 303^766!
No anno de 1834 nada houve de especial sobre a dizima,
á exccpção do decrescimento que já notamos, mas subindo,
em 7 de Outubro desse anno, ao Ministério o Conselheiro Manoel
do Nascimento Castro c Silva, homem senão dotado do mais
elevado talento, ao menos animado de bons desejos, trabalhador
c amigo da ordem cm todas as cousas, não podia clle, que
tantas Repartições regularisou, deixar de attender á arrecadação
das rendas, muitas das quaes se resentião então, mais do que
boje, já dos vícios de uma origem muito remota e defeituosa,
já de abusos introduzidos pelos exactores, e já mesmo do pouco
conhecimento das Leis primitivas, c das alterações e modificações que com o andar dos tempos forão soffrendo. Antes da
apresentação do Relatório ás Câmaras, em 8 de Maio de 1835,
.2
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já elle havia dado provas de homem eminentemente melliodico
e trabalhador, e do desejo que linha de ver prosperar a Renda
Publica, formando o — Quadro da má arrecadação de alguns
impostos no anno financeiro de 1832—1833—que acompanhou
a Circular ás Thcsourarias de 14 de Março desse anno, em que
elle analysa os Balanços remettidos ao Thcsouro, mostra os defeitos desse trabalho, e o pouco zelo que houve pela arrecadação
da Receita; adverte e excita o zelo das Repartições á fiscalisação
da Renda e da Despeza: trabalho único em seu gênero, é por
ventura esse Quadro a mais completa e perfeita estatística que
possuamos, tendo sobre tudo o mérito de poder ser examinado
e comprehendido de um lançar d'olhos.
No Relatório dizia elle acerca das Rendas em geral: « O mal
que resulfa de um errado systema de contribuições é difíicil
de apreciar em toda a sua extenção. Julgo de primeira necessidade
entre nós systematisar, segundo a sciencia, a imposição das Rendas
Publicas, por maneira tal que longe de atacar os diflerentes
ramos da industria, os promova ou auxilie; e ao mesmo tempo
igualar quanto possível o peso das contribuições, segundo a
renda ou haveres dos contribuintes
» (Pag. 67).
Acerca da Dizima diz elle a pag. 70: «A Dizima da Chancellaria é ollensiva da razão e do bom senso: todos os dias
vemos julgamentos contra direito expresso, e positivo, c sendo
isto uma verdade de todos conhecida, como ajuntar-se a aíflição
ao afflicto? Se todas as cousas humanas são falliveis, aonde a infallibilidade de taes julgamentos para se conhecer o que faz má
demanda, só por que a perdeu? A Dizima ou se devo considerar
como tributo, ou como pena; no i." caso, deve impôr-se ao
que vence e não ao que decae, ao Autor que a commctlc e n3o ao
Roo que se defende: se no 2.° deve impór-se somente ao litigante doloso, seja Autor, Réo, Assistente, Oppoento ou 3."Embargante. Desta maneira entendo que se punirá o dólo, e não como
ale agora acontece com a Dizima, a qual tendo sido uma mera invenção do direito feudal, se applicou depois ao Thesouro. Em
quanto porém ella subsistir tal qual, parecia-me conveniente
determinar-se que quando os vencedores se apresentarem a pagar
na Chanccllaria a importância da dizima se lhes conceda um
abatimento de 10 %, e se annexe o conhecimento da quantia
total ás sentenças, para fazer parte da execução contra os vencidos, ficando a seu cargo e por sua conta a cobrança, sem direito
algum de reversão contra a Fazenda Nacional.»
Dando conta do estado da divida activa o mesmo Ministro
informou á Gamara a pag. 18 do referido Relatório, que até impostos que não admittião fianças apresentavã"o dividas avulladas,
centre estes, a da Dizima da Chanccllaria era excessiva, e só no
Município subia a rs. 300.000SOOO.
No anno de 1835, pelo § 2.° do art 9." da Lei n.» 98 do
21 de Outubro foi reduzido este imposto a 2 por % das cousas
demandadas em Juizo, como acima fica mencionado.
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Foi sem duvida movido pelas ponderações do Ministro, que
o Corpo Legislativo se resolveo a fazer a indicada reducção.
Parecia conseqüente que, tendo-se alterado a natureza da renda,
só decretasse ao rnesmo tempo uma nova fôrma de arrecadação
que prescindisse de todo o cortejo do Regimento e Legislação
antiga, mas nem a Lei o determinou, nem o Governo se achou
logo habilitado a faze-lo.
No relatório apresentado cm 7 de Maio de 1836 diz o mesmo
Ministro a pag. 49 e 50:
« A Dizima da Chanccllaria que já merccco da vossa-sabedoria ser reduzida a 2 por °/0 deduzidos do valor de quesquer eousas
demandadas em juízo, ficará sujeita ás mesmas duvidas, e embaraços que tem occorrido na cobrança desta, depois da nova
organisaçSo judiciaria, se a Assembléa Geral lhe não der um
novo Regimento, ou ao menos as bases para o Governo o poder
dar, por ser notoriamente insufficiente, por complicado e na
maior parte inapplicavel ao estado actual, o antigo de 16 de Janeiro de 1589 sobre que a Legislação posterior mais duvidas accarretou, com que os respectivos Exactores se não tem podido
haver. He preciso determinar quaes as causas e sentenças de que
se devem pagar os 2 por °/ 0 : convindo estabelecer a regra geral de
que se cxceptuem: 1." as sentenças que forem proferidas contra
os Procuradores da Coroa, Soberania c Fazenda Nacional, Fiscaos do Thcsouro c Thcsourarias e quaesqucr outros Fiscaes,
Procuradores dos Resíduos c Capellas; Curadores dos Orphãos,.
Tutores, Administradores c Testamentciros, em causas que tentarem ou defenderem em razão de seus ofíicios; 2.° as que forem
proferidas contra os que demandarem a sua liberdade: 3.° as
sentenças de condemnação de preceito: 4.° as que forem proferidas no Juizo de Paz em desempenho da sua attribuição no
art. 5.° § 2.° da Lei de 15 de Outubro de 1827; não das que
forem proferidas nas causas, cujo conhecimento lhe encarregou
o Decreto de 26 de Agosto de 1830: 5.° as causas crimes, e
finalmente outras que vossa sabedoria lembrar.
« Que os 2 por "/„ sej5o deduzidos somente das sentenças não
exceptuadas, que passarem em julgado em l.a ou 2." instância,,
averbando-se para isso na Chanccllaria, como até agora se tem
praticado: c porque pôde acontecer deixarem de extrahir-se
as sentenças do processo, por haver composição das partes, ou
por qualquer outro motivo, que todos os Escrivães sejão obrigados a enviar no fim de cada mez ao Administrador da Recebedoria do Município, aos Inspectores das Thesourarias nos
lugares aonde ellas estiverem e aos Collectores dos respectivos
Dislrictos, uma relação authenticada pelos competentes Juizes
das sentenças proferidas, de que se não tiverem cm tempo extrahido as do processo, ou a respeito do que as partes se tiverem
composto para á vista destas relações se flscalisar e promover a
cobrança
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« Que o valor para adeducçãopos 2por% se regule a respeito dos A A. quando vencidos pelo seu pedido no libcllo; v
a respeito dos li U. pelo que importar a condemnaçiío. No
caso de se não pedir quantia certa, ou versar a demanda sobre
posse, se proceda á avaliação por Louvados nomeados pelas partes
c pelos Fiscacs, da mesma sorte que se procede para as Appellações. No caso de mandar a sentença fazer liquidação, só se pague
da sentença dessa liquidaç:ão"qiie passarem julgado, como fica dito.
« Finalmente que se não cobrarão os 2 por "/o quando a parle
vencida não tiver tanto, porque a parte vencedora boja a quantia
toda que lhe tiver sido julgada, assim no principal, como nas
custas, c a Fazenda Nacional a imposição; ficando porém a csla
o direito reservado para todo o tempo.
« Devo informar-vos que desde a publicação do Código do
Processo Criminal se não tem cobrado Oizirna das sentenças proferidas pelos Juizes de Direito, com grave desfalque da mesma
renda, mas que se achão averbadas até a vossa decisão. •»
Á pag. 41, foliando da Rccebcdoria, diz o mesmo Relatório:
« A divida activa da Dizima da Chancellaria, que data do
1823 lern-se reunido nesta Estação para ser liquidada, c se bem
que a maior parte delia se deve reputar insoluvel, pelo deleixo
que houve na sua pretérita fiscalisação, por implicância de seu
lançamento c fallencia dos devedores, com ludo alguma cousa
poder-se-ha apurar. »
Note-se que as providencias lembradas estão quasi todas
previstas no Regimento de 1589 e na Legislação posterior acima
íranscripta: o que faltava era a sua esclarecida applicação, ou
antes, o que revclavão as difíiculdades accusadas era a inapplicabilidade do systema creado para esta renda pela dita Legislação.
Applicando á pratica as suas ídéas, o referido Ministro publicou o Regulamento de 31 de Agosto de 1836 para a cobrança
da Dizima, cuja execução durou pouco, porque declarando-se
no § 21 do art. 14 da Lei de n." 70 de 22 de Outubro de
1836 a intelligencia da disposição da Lei de 1835, isto é, que
a Dizima só se cobraria nos casos, em que pelas Leis anteriores
era devida, foi o dito Regulamento revogado pelo art. 1.° do de
29 de Novembro do mesmo anno, cm que nada se innovou, á
excepção da obrigação de remctterem os Escrivães certidões das
sentenças proferidas no mez antecedente, de que só não tivesse
interposto recurso em tempo legal, para se proceder á cobrança
da Dizima. Apesar da pouca duração desse Regulamento a renda
do anno de 1836—37 chegou a 11.733^097, mas a revogação
dellc tornou a faze-la descer em 1837—38 a 989*604.
Permanecendo as cousas no mesmo pé cm que antes se
achavão, porque a medida nova que o Regulamento, estabelecia
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cia improficua, o mencionado Ministro, no Relatório apresentado
em 8 de Maio de 18:17, insiste ainda na necessidade que fizera
sentir no antecedente deste modo:
« O Decreto de 31 de Agosto de 1836 sobre á Dizima da Chancellaria foi anmillado pelo de 29 de Novembro dito, em conformidade com o § 21 do art. 14 da Lei de 22 de Outubro; sobre
o que outra vez reclamo a vossa altenç.ão, pois que a falta das
explicitas c providontes disposições legislativas que vos requisitei
no meu passado Relatório, fará continuar embrulhada e empecida esta arrecadação pela intrincada confusão das disposições das
Leis a que se refere aquclle art., e que já dantes mal entendidas,
licárão totalmente obscuras depois da nova organisação judiciaria. » (Pag. 49.)
A Asscmbléa nada deliberou então, e as cousas ficarão no
mesmo estado.

Dc 1807 ale 18ÍI.
Mui limitado é o numero dos actos deste período no tocante
á renda que nos occupa; cifra-se nos que se seguem :
ttrdcm de 13 de Fevereiro de 1837, que declara devera
Dizima ser cobrada na fôrma dos Regulamento, de 14 do Fevereiro de 1832, li de Setembro de 1833 e Í9 de Novembro de
1836.
Síila de 23 de Novembro do mesmo anno que declara
nada se dever pagar aos Escrivães da Chancellaria pelas certidões das verbas da Dizima.
Dita de 30 de Julho de 1838 ao Presidente da Relação, declarando que o art. 4.° do Regulamento de 29 de Novembro de 1836 estava de accordo com aOrdnn. Liv. 1.° Tit. 24
S§ 27 e 36, Alvará de 25 de Setembro de 1655 § 3° e dito de
20 de Outubro de 1665 ainda em vigor; e que, antes da Lei
de 31 de Outubro de 1835, era devida a Dizima também das
custas, e por cila foi reduzida ao valor das cousas demandadas
cm Juízo. (Esta ordem não foi impressa.)
DHa de 10 de Dezembro de 1838 n.° 126, que declara
sugeitos ao pagamento dos 2 por "/„ todos os que forem condernnados por sentenças proferidas em causas eiveis, por Juizes de
qualquer denominação ou classe, &c.; observando-se na maneira

do averbar as sentenças na Chancellaria para a imposição dos
2 por "/„, e na de proceder na fiscalisação c arrecadação, o disposto
no Regimento de 16 de Janeiro de 1589, e mais disposições
posteriores.
I>ei n.° 243 de ,10 de Novembro de 1841 art. 17, que
autorisou o Governo a melhorara arrecadação de algumas rendas,
entre as quacs a Dizima.
Substituindo áquolle Ministro o Conselheiro Miguel Colmon
du Pin e Almeida, lioje Marque/ de Abrantes, não lhe Ibi
indiferente o estado desta renda, e no suu Relatório, que foi
presente ao corpo Legislativo em 8 de Maio de 1838, lê-se a
pag. 30 o seguinte:
« Urgente é lambem a necessidade de melhorar a arrecadação de outro imposto que é por ora illusorio, e como destinado somente a engrossar o cathalago dos devedores públicos;
fallo da Dizima da Chancellaria, que mesmo depois de reduzida a 2 por <•/» nos termos do § 21 do art. 14 da Lei de 22 do
Outubro de 1836, não tem sido cobrada. E com razão é esse
cííeito attribuido às variadas excepções, c ardilezas do fôro,
mormente depois do Código do Processo, e á emaranhada Legislação que regula a arrecadação de tal imposto. O caso é que
o seu producto, razoavelmente calculado em 40 contos, neste
Município, foi apenas de Rs. 308S355, no anno financeiro próximo
passado. Com a intenção pois de remediar o que ha nisso de
ináo, c fiscalisar esse rendimento publico, mais outra Proposta
vos será apresenlada. »
Verificamos nas Actas da Câmara temporária da Sessão de
1838 que infelizmente essa proposta tão solemnemente promcttida, e tão para desejar não foi apresentada; c sem duvida por
essa razão deixou a Assembléa de attendcr ás repelidas solicitações do Governo sobre este objecto
Ern 1839 nada se fez nem disse sobre o objecto que nos
occupa. Mas no anno de 1840 o Conselheiro Manoel Alves Branco
no seu Relatório, pesando sem duvida as dificuldades e embaraços revelados pelos seus antecessores, pronuuciou-se abertamente contra a existência de uma renda tão pouco proveitosa
ao Thesouro pela dificuldade da arrecadação. Á pag. 44 do dito
Relatório lê-se o seguinte período:
« A Dizima da Chancellaria poslo que fosse reduzida a sua
quola á 2 ror°/ 0 , na formado art. 9.° § 2.° da Lei de 31 de Outubro de 1835, é com tudo de pouco proveito, e de diflicil arrecadação não só pela reluctancia dos devedores, pela maior parte
chicaneiros, como pelo meio estabelecido no Regimento de 16 de
Janeiro de 1589 para a sua arrecadação; conyindo que esta multa

igual à quota do emolumento que competir
ao Juízo. »
Esta medida foi recommendada a Assemblca pelo ConsiIhciro Calmon, no seu Relatório de 1841 á pag. 28; c dessa rocommendação resultou a autorisação da Lei n.° 243 de que acima
se fez menção.

Occurrcncias de 1842 cm diante.
Juízo sobre a Dizima e seus Regulamentos.
Em virtude da autorisação da Lei de 1841, foi pelo Decreto
n.° 150 mandado executar o Regulamento de 9 de Abril de 1842.
Esse Regulamento foi, como devia ser o remédio poderoso opposto
ao mal chronieo, tão sentido pelo Thesouro, e tão proclamado
por quasi todos os Ministros desde 1832, e que preexistia desda
que esta renda foi começada a arrecadar no Brasil: o mal procedia dos averbamentos; o remédio que o devia debellar só
podia ser a extiucção das verbas, e a cobrança na mesma occasião em que se devesse pagar o sello dos autos.
Infelizmente porém esse Regulamento, que para ser completo apenas precisava de mais algumas explicações, que pozessem ao alcance de todos a sua execução, foi como um luzeiro fugidio de relanpago, que brilhou c sumio-se no abysmo
aberto pela Legislação anterior. O Decreto n.° 230 de 22 de
Outubro de 1842 restabeleceu as verbas, e a Dizima recahiu
no mesmo cahos de que a tinha evocado o Decreto n.° 150, que
por esta fôrma, tornou-se mais uma pagina da historia moderna desta renda, que nem tem o mérito ',de dispensar o
Exactor da Fazenda, o Thesouro, e o Juiz que sentencôa, de recorrer á historia antiga, que, cada vez que se confunde com
a moderna, torna-se menos intelligivel.
Ahi estão os actos expedidos de 1843 cm diante; abi está
a mesma confusão na Dizima, que faz com que todos os homens
pensadores a encarem como o desmentido ao progresso das
nossas Rendas, para justificarem a conclusão que vimos de tirar
do alcance do Decreto n.° 230.
Se o estado estacionario ou decrescente da Dizima, que se
nota do anno de 1847—1848 em diante, comparadas as arrecadações feitas com a de 1846—1847 indicasse ""<* iinviSo menos
demandas, ou mais moralidade, quer na ~
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julgamento das que de então para cá só tem inlenlado, nós nos
devíamos felicitar, c Cariamos votos para que ella acabasse por
si mesma; pois muito mais ganhava a Nação, tornando-se o
lypo da moralidade, e os cidadãos uma família unida marchando para o engrandecimeto, c causando inveja â todas as
Nações. Conhecendo pelo contrario que o que obsla á que a
Dizima acompanhe no progresso que tem tido as outras rendas
ó, não a moralidade publica, senão a impotência da Legislação
cm vigor contra as chieanas e subterfúgios dos litigantes, e as
intermináveis delongas que um emperrado systcma de processo occasiona, cada vez se nos robustece mais a crença do
que o único meio de tornar a Dizima para a Fazenda uma
realidade, c não uma burla, consisto em acabar com as verbas.
Para nos justificar basta a tabeliã n.° 19 a que se refere
o Relatório da Fazenda apresentado na l.a Sessão de 1813 á
pag. 34, a qual fazendo a comparação da Dizima arrecadada
no Município nos inczes de Abril á Novembro de 1842 (tempo
cm que esteve cm vigor o Decreto n.° 150) com a arrecadação
feita cm igual período de 1841, apresenta o seguinte resultado:
Abril á Novembro de 1841, 1.670I0S5; Abril á Novembro de
1842, lü.750j}3Gti; diflerenea para mais (devida ao Decreto n."
130) 15.0799711.
O Quadro junto, extraindo dos Balanços definitivos impressos dos annos de 1831 —1832, até 1855—l8oG, mostra
quanto se arrecadou e quanto ficou por arrecadar cm cada um dos
annos nclle comprchenclidos. Ahi apparecem bem salientes as
variações que havemos notado, e que nos autorisão a concluir ú
priori terem sido os augmcntcs devidos ás disposições imrncdiatas ás quaes elles apparecem. Nem nos demove deste
juizo o facto de ter a renda conservado um tal ou qual augmento de 1844—1845 até 1846—1847, pois este facto é devido, antes ao augmento progressivo que no Brasil felizmente
se tem notado em tudo desse tempo em diante, e ao tal ou
qual zelo dos Exactores, do que ás disposições que regulão a
matéria, que, com mudança de palavras, são as mesmas hoje
que crão em 1837 —1838.
A autorisação concedida ao Governo pela Lei de 1841 para
a reforma dos Regulamentos foi prorogada pelo artigo 29 da
Lei de 21 de Outubro de 1843, mas o que se apresenta posteriormente a essa Lei, além de algumas ordens, é o Decreto
n.° 413 de 10 de Junho de 1845, que revivendo a idèa nova
do Regulamento de 29 de Novembro de 1836, de darem os
Escrivães relações das sentenças passadas cm julgado, e estabelecendo multas em certos casos, em lugar de resolver a questão,
deixou-a no mesmo estado que dantes, se não a empeiorou,
como adiante se verá. O resultado foi que as difflculdades
subsistem as mesmas; as queixas rcproduzem-se da mesma maneira; as disposições que se tem seguido, por mais meditadas

que sejão não podem attengir o fim; a renda decresce, ou se
conserva estacionaria: nestas circumstancias, chamados a decidir
a questão, fazendo uma escolha, não sabemos o que optar,
ge conservar a Dizima com a Legislação que a rege, se extingui-la como propunha o Visconde de Caravellas em 1840.
Hesitamos na escolha por parecer-nos pouco razoável fazer pesar
sobre todos o ônus que se dirige aos litigantes, e hoje com
especialidade, que a taxa do sello já não é tão módica, que
possa admittir ser contrapesada.
É verdade que nem sempre é o demandista doloso o que
fica vencido na acção, nem nos propomos a defender a infallibilidade dos julgados dos nossos Tribunaes; mas por isso
que nem sempre são justos, deixão elles de regular e de legitimar o direito bom ou mão dos vencedores?
Se o Governo reconhece, como tem confessado em alguns
dos lugares citados, que alguns Juizes por venaes, por ignorantes,
ou pelo costume de attenderem mais aos respeitos que prestão
á pessoas de quem estão na dependência, regulão-sc por uma
dessas três medidas de julgar, não tendo consciência para attender
á justiça das partes; e d'ahi vem as sentenças eniquas que defraudão o cidadão honrado em proveito do velhaco, ou do potentado ; cumpre-lhe banir esses homens sem consciência nem
moral, para que não continuem a fazer o mal que podem, e
para tirar a esperança aos outros de conseguirem posições ou
fortuna á custa da própria iniqüidade; mas não seja a Fazenda,
polo temor de lucrar o fructo de num mão julgado, e contribuir com a sua quota para a ruina de hum cidadão honesto,
privada do augmento da sua renda, a que lhe dão direito a
teima e o capricho dos contendores.
Muitas vezes a insolvabilidade do devedor é conhecida do
credor antes do começo da acção; e suppondo-se regulares
os julgados, e os Juizes incorruptíveis, e esclarecidos á prova
das chieanas e sancadilhas dos rábulas, um credor razoável
não deve preferir uma amigável composição com o seu devedor, e não é occasião de faze-lo a conciliação no Juizo de
Paz, aonde, para evitar os pleitos, nem Dizima, nem sello pagão
os que seconciliüo? Assim em todos os outros casos, em que se
intentão demandas, quando o capricho não leva de vencida a
razão que deve dirigir o homem. Se por teima do devedor ou
do credor propõe-se uma demanda, não será até certo ponto
justa a imposição da multa áquelle dos dois que a perder por infelicidade ou por falta de razão? Parece-nos isto obvio.
Em quanto ao juizo que delia fórmão algumas pessoas,
pode-se dizer, como se diz das outras rendas: que para os contribuintes, e para os que seguem a escola socialista, não ha
tributo que não seja um mal, pois que diminuem os recursos
d'aquelles sobre quem recaem; mas se os tributos são necessários
na sociedade, fornecendo aos Governos os meios de administrar
3
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o paiz c de defender os seus interesses contra a aggressão de
Nações ambiciosas ou injustas, deverão ser preferíveis as taxas
que, como as que a moda impõe a's sociedades em que o Juxo
se introduziu, assentão sobre o capricho, o excesso de amor próprio, o pundonor muitas vezes exagerado dos indivíduos, que os
atirão ao turbilhão de uma demanda, do qual ainda que escapem vencedores, saem por via de regra cançados e pobres.
A Dizima pois, considerada por este Jado, é não só rasoavel,
como moralisadora, didicullando os litígios, e por tanto aconselhando a conciliação e a concórdia das farnilias.
Da Dizima, tal qual está, resulta ainda uma desigualdade muito notável, que a sensatez de um Governo verdadeiramente esclarecido não deixará de apressar-se por fazer desapparecer da nossa Legislação, e é, que os ricos, que fazem
grandes demandas, e que pelos seus teres estão mais no caso
de desembolsar logo os 2 por "/„ das que propõe, gozão do
beneficio do averbamento, pelo qual vem a renda a receber-se
muito tarde e com grande difliculdadc; no entanto que o pobre,
que muitas vezes é obrigado, pelo capricho e rapacidade de
um vizinho potentado, a quem não deixou apossar-se do pequeno terreno que á custa de muito suor e privações pôde
adquirir, a sustentar ou propor uma demanda, em que defende
seus direitos contra a usurpação do mais forte, é obrigado á
paga-los de prompto, se quer obter a sentença da sua causa!
Esta desigualdade da Lei é cm verdade clamorosa, mas patentôa bem o que c a Dizima da chancellaria, conservada a Legislação por que ora se regula.

Continuação do mesmo olijeelo. — Juízo (!o Coiiscllifiro
1-9'

"

Os Ministros que de 1843 para cá occupárão a Pasta da
Fazenda, talvez por lerem visto o brilhante resultado obtido
na cobrança da Dizima, ern conseqüência do Regulamento de
9 de Abri! de J842, e por equivoco altribuido também ao Decreto de 22 de Outubro que o inutilizou, descança'rão sobre o
resultado
que esperarão da experiência da execução dos referidos1 Regulamento e Decreto; e como questões de maior importância prendião a sua atlencão, não mais se encontra nos
Relatórios da 2." Sessão de 1843 por diante noticia alguma sobre
a Dizima. Coube ao Conselheiro João Maurício Wanderley
quebrar esse silencio, echamaraattenção das Câmaras sobre esse
artigo das Rendas do Estado, c no seu Relatório de 4 de Maio
de 1857 lê-se o que se segue a pag. 32.

« A Dízima da chancellaria, estabelecida na antiga Legislação como pena imposta a quem faz a má demanda, o modificada posteriormente quanto ao quantitativo da imposição
pelas Leis de 31 de Outubro de 183o e 22 de Outurbo de 1836,
offerece inconvenientes graves na pratica.
« Causa muitas vezes embaraços e delongas na marcha
dos processos; dá lugar á fraude, quando, antes da sentença
final, os litigantes accordão entre si em não proseguirem no
pleito, mediante quitações extrajudiciaes, para se furtarem ao
pagamento do imposto; augmenta consideravelmente a pscripturação, é de difíicü arrecadação e liquidação, e por lim diffir.ulla a tomada das contas dos Kxactores encarregados de sua
cobrança, porque torna o respectivo processo dependente dos
exames e verificações prescriptos no Decreto de 10 de Junho
de 1845.
« Basta considerar nas muitas Leis, Regulamentos e Ordens que tem sido expedidas acerca deste imposto fará ficar
[trovado o que deixo dito; devendo accrescentar que o termo
médio do seu producto nos 10 annos decorridos de 18Í-6—1S47
á 1835—1856 é apenas de cerca de 52 contos!
« É por tanto necessário que tomeis alguma medida, que
sem prejudicar a Renda Publica por este lado, evite os inconvenientes que flcão ponderados. »
Cumpria ao illustrado Ministro indicar o meio, ou a providencia capaz de conseguir o resultado que ellc anhelava, e qual
seria ella? Não conhecemos outra, em toda a numerosa Legislação da Dizima, á excepção do artigo 2.° do Regulamento de
9 de Abril de 1842: restabeleça-se esse artigo; reduza-se a uma
só peça toda a Legislação que tein declarado os Juízos,, as
causas e as pessoas sugeitas ou isentas da Dizima, e immcdiatamente esta Renda será uma realidade, porque todos os embaraços e difliculdades nascerão das verbas, e devem acabar com
ellas.

Apreciação do Decreto n.° 413,
O Decreto n.° 413 de 10 de Junho de 1845, apesar das
multas que estabeleceu não produziu o effeito que era de esperar, por que a existência dos averbamentos excluo toda a
possibilidade de arrecadação e fiscalisação, além de que esse
Decreto tem defeitos, que o tem tornado inapplicavel, defeitos,
que tem subido de ponto, em conseqüência do abandono em
que foi deixada a cscripturação desta Renda.
Estas considerações collocão-nos na obrigarão de fazer a
analyse critica do Decreto n. u 413, mas como já alguma cousa
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dissemos em 17 de Janeiro de 1856, por occasiSo de dar conla
do serviço feito na 1." Secção da Thesouraria.de S. Pedro,
occasião qua sempre aproveitávamos, como única e opportuna
para indicar o que achávamos de máo e digno de emenda na
Legislação fiscal que regula a arrecadação das Rendas, absternos-he-moj de dizer mais, e transcreveremos aqui as poucas idéas
que então expendemos.
« A Dizima da chanccllaria é uma das Rendas que bojo
reclamão a seria attenção do Governo. Se se proceder á liquidação da divida desta Renda, me parece que poucas outras lhe
serão iguaes. Em quasi todos os Municípios se observa pelas
contas que se tem liquidado, que cerca de '/, da Dizima das
causas do fôro é averbada, e que, da que o fora em annos
anteriores, muito poucas são as quantias arrecadadas. E é força
confessar que a causa deste estado de cousas ó o Decreto n."
413 de 10 de Junho de 18iS, o qual aliás contem disposições boas.
« É doutrina corrente que, desde que se dá a lítispendencia,
a Fazenda adquire direito perfeito aos 2 por % <l uc substituem
a' Dizima. É igualmente doutrina das Leis (não pouco acoixnada de injusta e odiosa) a preferencia da Fazenda, concorrendo
corn quaesquer outros credores. As multas por exemplo, apesar
da odiosidade da sua imposição, estando julgadas definitivamente e nos termos da Lei, constituem uma divida tão sagrada
como todas as outras da Fazenda. Ora applicados estes princípios á Dizima da chancellaria, quer a reputemos em sua origem
penal, quer a consideremos como um recurso do Estado, devia
seguir-se que sempre que o credor recebesse a importância da
sua divida, a Fazenda devia receber a parte que lhe competia,
ou querendo se estabelecer a igualdade entre a Fazenda e o 1."
credor, prescindindo-se por parte desta da qualidade de credora
privilegiada; pedia a equidude que não fosse ella excluída inteiramente, como o determina o arligo 4.° do Decreto.
« A disposição do artigo 7.° parece estar cm desharmonia
com a doutrina do artigo 6.°, ou pelo menos a redacção deste
nSo exprime o pensamento que se acha desenvolvido naquelle.
Quem pôde ajuizar se os Escrivães deixão de cumprir a obrigação que lhes impõe o artigo 5.°? Os chefes das Estações a
quem devem remetter as relações. Parece pois que da attribuiçao destes é impor a multa do artigo C." c requisitar a
arrecadação por meios executivos, tanto da multa, corno dos
prejuisos á Fazenda resultantes da falta de cumprimento do
artigo antecedente. Sendo isto o que se lê no final do artigo
6.°, o artigo 7.° exige que nos casos em que se incorre em
multa tenhão lugar denuncias ao Juízo dos Feitos (!) o qual,
sendo de sua natureza somente cobrador executivo das dividas
da Fazenda, parece que se torna também o irnpositor das multas,
figurando os Empregados que as devião impor, e a quem o
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artigo 6." dá o direito do requisitar a cobrança, como meros
denunciantes! É em verdade estranha essa disposição do Decrelo, e a eíia se de\e certamente a inobservância do artigo 6.°,
c por tanto que o desembolso da Fazenda se augmente, como
se tem augrnentado.
« Medite o Thesouro um pouco sobre as disposições do
Decreto de que venho de fallar, e se convencerá da necessidade
da sua revogação, ou ao menos de unia explicação que fixo
a inlelligencia dos artigos 6.° e 7.", de modo que se não contradigão como parece. »
Taes erão as nossas idéas então, como ainda hoje sobre
o Decreto n.° 413, de cuja execução dávamos conta, e deixando
de parte outras lacunas, que ao mais ligeiro exame se rcvelão.

Imposição das multas conluiadas no Decreto.
Ultimamente se resolveu, que competentes para itnpfir as
multas cominadas no Decreto erão, o Thesouro na Corte, e as
Thesourarias nas Províncias, Resolução de 30 tomada sobre Consulta de 13 de Abril de 1856.
Respeitando mais do que ninguém as luzes e integridade
do Conselho d'Estado, todavia quizeramos que nos fosse permiltido fazer algumas considerações. Antes de ludo convém saber:
quem impõe as multas estabelecidas no Regulamento do sello?
Quem as que se estabelecem nos casos de falta de matricula, e
do pagamento da meia siza dos escravos, o do imposto sobre
lojas, &c.? Quem as que se dão, segundo os Regulamentos de 30
de Maio e 22 de Julho de 1836? Quem ;.s cm que incorrem os
quo commettcrn fraudes punidas pelo Regulamento dos Correios? &c., &c.?
Nunca entrou em duvida qne a Repartição Fiscal aonde a
falta se conhece tem o direito de applicar a pena correspondente;
e a única excepção que se encontra a esta regra é a que estabelece o art. 164 do Regulamento de 22 de J u n h o de 1836,
excepção em que predomina a idéa política de dar maior importância aos Agentes e Representantes Comtnerciaes do Império
nos Paizes estrangeiros. O reconhcimento deste direito importa
em dar rnais força de obrará Repartição que delle dispõe ; e pelo
que respeita aos multados, deixa-lhes uni Tribunal superior não
impressionado pelo faclo, não eivado de ódio ou de affeição,
colmo e prudente e por tanto próprio para decidir em grão de
recurso a questão da imposição da multa.
Aonde pois a razão que, contrabalançando estas vantagens,
aconselha que seja o Tribunal de recurso aquellc que deve
impor as multas em 1." instância? Tem essas multas assim im-»
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postas mais "garantia de segurança? Parece-nos que n3o; e aliás
a imposição assim feita colloca os multados em difllcüldades maiores, senão em impossibilidade de intentar os recursos, qucd'outra
sorto lhe serião mais fáceis.
D'aqui resulta ainda uma anomalia, e vem a ser, que o
Collector que pôde impor multas, não só nos Escrivães, como nos
Juizes, no caso do infracção do Regulamento do sello, não us pôde
impor nos mesmos Escrivães a quem nenhuma i r n m u n i d a d e concede a Constituição; no caso de infracção do Regulamento da
Dizima! Esta jurisprudência é em verdade tão nova e tão estranha que não se nos levará a mal expô-la com admiração.

Conveniência das relações das sentenças passadas ,
cm julgado.
Vem ápello referir aqui outro facto, ou acto, em qus
lambem nos parece ter havido equivoco, e que só pôde ser defendido e encarado como sendo a conseqüência, c o complemento
da disposição de que acima falíamos. É verdade que esse acto
assás nos lisongeia, mostrando que não nos enganámos, quando
dissemos no Relatório de 1856, de que cm outro lugar transcrevemos o que dizia respeito ao Decreto n."413—que a pessoa
competente para impor a multa do art. 6.° do referido Decreto
era a que devia receber as relações enviadas pelos Escrivães.
Referi mo-nos á Ordem de 31 de Outubro de ÍS57, n." 397, que
determina que os Escrivães remeltão as relações das sentenças
passadas em julgado, de que trata o art. 5." do Decreto n.° 4Í3,
não ás Estações Fiscaes dos seus districtos, mas ao Thesouro na
Corte c a's Thesourarias nas Províncias.
Primeiro que tudo ha uma questão a resolver, e é a
seguinte:—A Resolução de Consulta de que acima se fallou
derogou ou alterou de qualquer modo o art. 5.° do Decreto?—
Cremos que ninguém deixará de resolve-la pela negativa; nem
era necessário para indicar a autoridade competente para impor
as multas de que tratão os arts. 3.° e 6.° que se alterasse o art.
5.° Se o tivesse revogado, cessava a obrigação dos Escrivães do
remetterem as relações de que elle trata: não o tendo revogado nem
alterado, não seria mais conveniente que essa nova direcção que
se mandou dar ás relações fosse determinada por urn Decreto,
visto como, sendo expresso o de 1845, essa nova direccão importa em uma altoração do que elle dispõe? Ninguém o porá
em duvida.
Cabe aqui entrar na apreciação do fim que se teve em visla
no Regulamento de 29 de Novembro de 1836, exigindo as certidões, que exige hoje o art. 5.° do Decreto n.° 413 sob o titulo
do—Relações das sentenças passadas em julgado.—Redigido como
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está o arlifíO do Regulamento de 1830, e vindo as certidões de que
elle trata, podia-se immodiatamente proceder, administrativa, ou
executivamente á cobrança da Dizima averbada, por que o condemnado não tinha mais direito de recurso, tendo passado o
tempo de o interpor. Redigido como está o art. 5.°, e sendo
as relações dos Escrivães faltas de toda a solemnidade, mais falliveis por conseqüência do que as certidões, não habilitarão o
Thesouro e Thesourarias a concluir dellas que a Dizima, pelo
facto de ter a sentença da causa passada cm julgado, está no
raso de ser cobrada de qualquer modo, como acontecia com as
antigas certidões: ellas por tanto virão no Thesouro e Thesourarias levantar novas duvidas, e crear novos embaraços para
a liquidação das contas dos Exactores.

Duvidas e embaraços que devem resultar da remessa
das relações ao Thesouro e Thesourarias.
Passada em julgado uma sentença em qualquer instância,
deve o Escrivão do feito inclui Ia na sua relação trimestral, c elle
não pôde prever se a parte decahida usa ou não do recurso que lhe
faculta a Lei. Entregue a relação ao Collector, este por si mesmo
podia examinar o estado da causa, e notar na relação se houve
recurso, ou se executou-se a sentença; vindo porém as relações para
o Thesouro e para as Thesourarias, o que cumpre fazer? remetter
copias ás Estações locaes, porque ellas não tem outro meio do
conhecer o seu conteúdo. O expediente ha-de crescer infinitamente, mas isto seria o de menos, se o resultado o compensasse.
No fim do anno vem prestar contas o Exactor, e ahi o temos
embaraçado, por que não se determinou ainda o modo por que
elle ha-de provar, ou que a sentença não se executou, ou que os bens
do executado não chegarão para o pagamento do exequente &c.
<ü c; e por tanto que elle não foi negligente na defesa dos interesses
da Fazenda, resultando d'ahi que muitas vezes será obrigado a
pagar a Dizima que outros devem, como se fosse elle o condemnado, quando outros são os que litigão.
Além da complicação do processo da tomada das contas, a
escripturação que se fizer á vista desssas relações ha-de muitas
vezes induzir em erros o Thesouro, o qual, longe de conseguir
os úteis fins que se desejão, ha-de no fim de algum tempo achar-se
em maiores duvidas no tocante ao estado da Dizima.
Se o art. 5." exigisse que os Escrivães nas suas certidões
declarassem sempre o estado das causas, cujas sentenças tivessem
passado em julgado; de modo que as certidões servissem para
orientar os empregados, indicando-lhes quando se devia cobrar
a Dizima, e se elles repetissem a declaração, cm quanto a Dizima
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averbada não tivesse sido effectivamcnte fftgn, bem : esse trabulho,
que para olles se tornaria muito grande, para a íiscalisação poderia servir; mas não estando isso determinado, não vemos que
as Relações possão servir para fazer todo o bem, que se procura
obter, especialmente sendo ellas enviadas ao Thesouro e Thcsourarias, e não aos Exactorcs, como prescreve o mesmo art. 5."

outras o romeltem ao Thesouro, e por onde
depois se regulflo é
o que não se pôde dizer. Do que as l." 8 fi/.erão nada sabe o
Thesouro, por que nunca se exigiu que ellas remetessem relações : do que fazem as outras também nenhum conhecimento só
tem tomado, de modo que, pelo que respeita a esta renda, pode-se
adir mar que está ludo por lazer.

Inconvenientes resultantes do modo por que tem sitio
feita a cscripliiraçáo da Dizima.
Não devemos aqui occultar, para dizer tudo o que ha sobro
a Dizima, e o seu estado resultante das verbas, urna verdade que
ficando patente á vista do quadro junto, todavia não pôde oecorrer a quem praticamente não conhece o que e a Dizima com
o systema das verbas.
Esta renda tem corrido ao accaso; c o Thesouro não conhece o seu estado,
.„„„„„, islo
,oiu c,
é, quanto
ijudMuu existe
exisie averbado e por cobrar.
cobrar.
Para
Vi-icfd uan aiiiijjic»
<.í m ~i™. mspecçao
-•
__
„„.«. uuoia
cio
Para O
o demonstraidemonstrar
basta
simples
inspocção
do quadro aa que
acabamos de referir-nos:
referir-nno- n'ello
n'«ii/« apenas
or.™«« os'annos
~- --^-9—4^
de Í8i0—-41,
e 1842—43 aprcsentão Dizima averbada em relação com o que
verificámos na Província de S. Pedro, e com o que geralmente
se observa em toda a parte onde ha foro e demandas. No i."
a Dizima averbada excede em mais de 2/3 á cobrada ; no 2."
aproxima-se dos 2/3. Os balanços pois não referem a verdade
neste ponto; e a razão disto é a seguinte:
Os Regulamentos dizem: a Dizima, que não se deve cobrar
logo, averba-se. A Recebedoria do Município entendeu dever ter
um livro para verbas, distincto do da receita : esse livro alli fica e
o Thesouro ignora quanto a Recebedoria tem averbado em cada
anno. A exemplo da Recebedoria, a maior parte das Estações
assim procede, e se os seus Chefes não são activos c zelosos,
nem elles se inquietão mais pelo que respeita ás quantias averbadas, nem o Thosouro, que não as conhece, tem meios de os
despertar para se informarem do estado das causas, e procurarem
arrecadar essa parle da Dizima.
Se o que dizem os balanços neste ponto fosse verdade, as queixas levantadas contra as diíflculdadcs da arrecadação da Dizima não
passarião de pura declamação, pois que no balanço de 1852—53
apenas vem por cobrar a quantia de 23#109, e nos dos annos
seguintes as quantias são igualmente insignificantes.
O mal é mais grave do que se pensa, e tem sido empiorado
até pela falta de uniformidade, a que se não tem prestado attençSo,
sendo por isso que urnas Repartições fazem as verbas em livro
especial, e outras as fazem no de receita da Dizima: as primeiras
conservão esse livro e por clle podem saber quanto averbarão, as

Meilidas propostas para melhorar a escripluração e
líscalisaçito,
Commeçando a tomar contas de Exactorcs, a observação dos
lactos acima referidos, a falta de remessa para o Thesouro das relações dadas pelos Escrivães, que deviãò acompanhar annualmente
os livros desses responsáveis, fizerão-nos espécie; e tendo nós a
este respeito idéas próprias, muitas vezes \ atentcadas fora do Thesouro, e não nos julgando obrigados a acceitar sem reflexionar as
praticas daRecebedori-a, que não forem rasoaveis, boas, e isentas
de inconvenientes, quando, mediante hum exame accurado, se
lhes quizer applicar as regras de uma boa fiscalisação e contabelidade, propuzeinos um novo systema, que nos pareceu no estado presente das cousas, não o meio de salvara Dizima do quazi
naufrágio com que lucta desde o seu começo, mas ao menos o
meio de deixar conhecer a todos o seu estado, e em quants importa a que se recebe, e a que se averba em cada anno.
O systema de que falíamos reduz-se a estes termos:
« 1.° A Dizima, do mesmo modo que qualquer outra renda
susceptível de verbas, como a siza e o sello, quer recebida, quer
averbada, deve escripturar-se no livro de receita do anno em que
occorrc o pagamento ou avcrbamento; e este livro deve ser escripturado cm 2 columnas distinctas, das quaes uma se destina ao recebido, e a outra ao averbado: sommõo-se ambas distincta, e seguidamente até o fim do anno; e quando por conta do averbado
se arrecada alguma quantia dentro do mesmo exercício, essa quantia subtrahe-se da columna das verbas, e passa à da cffectiva receita,
conforme o modelo apresentado com o relatório da conta da Mesa
de rendas de Angra dos Reis, em que aventámos a idéa, que desenvolvemos.
« 2.° Ern cada Estação Fiscal deve existir um livro eompetentemente preparado, no qual seabrao contas correntes, a cada
uma das quantias averbadas. Estas contas correntes abertas com
as datas dos averbamentos, conterão a historia seguida da Dizima
por cobrar, com as mesmas especificações, que se contem nas
verbas, nos livros de Receita, isto é: os nomes dos A. A e R
R., as naturezas das Aeçües, o juizo e cartório por onde correm, o
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mcf 8 ~ n d ° °/ pedidos' ou sceundo ° arbitramento, nos casos
pm que se não pcdo quantia ou valor certo o determinado; e
ichao-se a proporção que se vão pagando as Dizimas, ou se recebem
por partes as quantias que pôde a Fazenda haver, nos casos
pelo modo determinado nos respectivos Regulamentos
« N a s mesmas contas, em seguida da descripcão do debito
1°? 1Lxactorcí notai': l-*, avista das relações dos EsS
bada's ? 2 ,no^ST° cm J ul 8 ado »s ^ntenças das causas ave adas , 2. , mediante exames a que devem proceder depois, se as
partes enterposerão os recursos; qual foi a decisão do Tribunal
superior; quando se procedeo á liquidação ou execução dás ™n31110 de
SeTn - SfT Iu8f C?lar3""
^ trato o artí 2.» do )l
m d IUC conscr
Sas ?<' nofi,l ''
' ° V
vadas nas Repartições

s £ Sons? £ s*^r

cada utr a dar a

'

verhí, f^;« cr*!' em da mês™ manei Qu noinina , m(>nte
verbas 'feitas nas Exactonas, ou englobada mente por Municípios
ou destrictos Fiscacs qual dos dous modos parecer mais obv o
«Deste modo, e havendo regularidade na cscripturaçflo, poda
cada Estação remetter no um dos exercícios um quadro, em 'que
se demonstre por a n nos quanto resta averbado e por rir
e
rC1C1 SeC brOU P r C0nta dos annos
S
rf que,° em °quanto°existem abertos 2 antecedei?
Fica±£n
entendido
exercícios as
Dizimas averbadas nos anteriores devern escripturar-sc no que
-' como a«ce com a cobrança^
« Se este systema tiver defeitos, como é natural que os
tenha, convém estudar outro melhor, pois importa, e é urgènS
que se estabeleça a este respeito uma pratica uniforme, e que dA
em rcsu lado poder cada Eslação saber o estado da Dizima, e
poder o lhesouro dizer com conhecimento de causa, c com verdade, ^quanto existe averbado, que proporção guardão as arrecadações que se fazem com o que se averbou nos annos antecedentes,
tendo facilidade de estudar e descobrir os rncios de conjurar ô
mal, melhorando a sua arrcadação, ou, se nada for possível conseguir, íique habilitado a propor e instar pela abolição da Dizima. »

niftcttldade da aceitação da medida proposta, e necessidade
de novas.
Infelizmente a idéa foi mal acolhida na revisão da conta,
em cujo relatório fora suscitada; o respectivo Chefo de Secção
interino também, ou pela receber mal, e evitar o trabalho do
refuta-la , ou por outra qualquer razão que não podemos precisar , absteve-se de declarar o seu parecer a respeito, o relatório foi sempre apresentado, mas a julgar pelos votos de
desfavor com que a proposta foi recebida ao apresentar-se,
a reputamos in limine reprovada ; mas ainda assim, amigos do
progresso , avessos á rotina, temos procurado nas contas que em
seguida áquella examinamos justificar a necessidade da sua
adopção,
As cousas estão neste pé, e nós na persuasão de que, independentemente de acto do Tribunal, qualquer das Dircctorias ;
ou a de Contabilidade, pela necessidade de ter a sua cscripturação de modo a poder saber com verdade e inforníar ao
Corpo Legislativo o estado da Dizima, apresentando nos futures
balanços o resultado da arrecadação e das averbaçõcs feitas; ou
a das Rendas, por ser áquella a quem toca tudo a que diz respeito á arrecadação e cscripturação da Receita Publica, pôde
ordenar ás Collectorias, Mesas e mais Repartições aquém ella
está affecta, que facão a sua escripturação do modo mais conveniente para se obterem os fins, que se tem ern vista; estamos
ainda convencidos da necessidade das medidas propostas, em
quanto outras melhores não forem adoptadas.
Hoje para se conhecer quanto existe averbado c por cobrar,
torna-se indispensável proceder-se a uma liquidação por annos,
liquidação, que ao mesmo tempo servirá para a abertura das
contas-correntes.
Se estabelecida a escripturação que propomos, se ordenar
aos Exactorcs que se informem a miude do estado dos processos
em que houver sentenças passadas em julgado para porem as
notas nas contas abertas, e que remettão no fim dos exercidos
o quadro de que acima falíamos, em que se veja quanto estava por cobrar no principio do exercido, quanto se cobrou
no seu decurso, e quanto fica existindo no fim, 6 fácil trazer
a escripturação da Dizima sempre exacta e em dia, tanto nas
Thesourarias como no Thesouro; é fácil mesmo corrigir os enganos que tenhSo escapado nas Exactorias na confecçüo dos quadros ; e o que se apresentar nos balanços será a verdade constante da escripturação.
Mas para que algum bem só consiga na arrecadação da
Dizima sem os obstáculos que previmos para a tomada das contas
dos Exactores, é necessário que seja revogada a Ordem qu»
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manda rèmettar ao Thesouro e 'ftiesourarias as relações que,
pelo Art. 5.° do Decreto n.° 413, devem os Escrivães enviar
ás Estações dos seus districtos, insinuando-se aos Exacforcs o
que devem fazer para evitar os obstáculos que as cbicanas ordinárias c extraordinárias do foro , e os recursos ínexgotaveis
dos Advogados, costurnão oppor á ultimação das demandas e
exccuçüo das sentenças. (*)
No fim dos exercícios os Exactores recolherão com os seus
livros as relações de que acima se trata, c nessa occasião, á
vista dos embaraços de que derem conta, se procurará estudar
o meio de os supperar.
Para que porôm a medida que propomos seja atentiadora
do mal que se tem em vista remediar, parece-nos ainda necessário que seja reconsiderada a idéa da Resolução da Consulta do
Conselho d'Estado, e se declare, como suppomos ser a mente
do Decreto n.° 413, que os Exactores são competentes para
impor as multas aos Escrivães que se recusarem a dar as relações
a que são obrigados, c que responderão por ellas, se deixarem
de impo-las, como se tem declarado cm outros casos, de que
se acha exemplo na Ordem de 14 de Outubro de 185a n." í)7.
Dadas estas providencias, e rnetliodisada, corno nas demais
rendas, a oscripturação e fisealisação da Dizima da Cliancellaria,
não ha duvida que temos direito de esperar algum melhoramento,
«rn quanto existir c systema das > crbas.

Conclusão.
Não temos a vaidade de suppor únicos para aüingir os fins
que nos propomos os meios lembrados; se outros se propozeran melhores e mais profícuos, prcslar-llics-liehios de certo a
nossa adhesão, da mesma sorte que prestamos o devido respeito, e
instaremos sempre para que se observem , em quanto por outras
não forem substituídas, as disposições das Leis e Regulamentos
que vimos de analysar* se bem que individualmente pensemos
que essas medidas, desencontradas e. dcsconnexas, tornando
esta renda cm tudo excepcional, são impróprias para o fim que
se tem em vista; e -que âugmcntar disposições parciacs, em harmonia com essas, longe de ser um bem, será aggravar o m&l
e torna-lo cada .vez mais serio.

(*) Este rt*al n3o é nbto entre nós; foi-uos trãnsmitlido pela antiga
Metrópole, c o Grande D. Luiz da Cunha o pintou tal qual é no sen —
Testamento Político, ou Carta escripta á El-Rei D, José l antes de asíttmir ao reinado. — Lisboa 1820, pagi 31 a 34.
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Do que deixamos escripto deve concluir-se que julgamos
indispensável, como rncio único de tornar a Dizima uma renda
real e productiva para o Thesouro, a revogação de toda a legislação antiga e moderna tanto anterior corno posterior ao Regulamento de 9 de Abril de 1842, e a coordenação das disposições aproveitáveis e exeqüíveis de toda essa legislação, para
ser executada como complemento do referido Regulamento,
cessando a pratica das verbas, cm todos os casos que não forem
os previstos no indicado Regulamento.
Em quanto porôm essa medida não for decretada, se o
Thesouro entende como nós, que o r.ão pôde fazer sem o prévio
consentimento da Assemblca Cicral Legislativa; é urgente que,
meditando sobre o que deixamos ponderado, se resolva a approvar ou as medidas que propomos, ou outras quacsqucrquc
entender em sua sabedoria, próprias ao menos para tornar mais
íiscalisavel e conhecida das Câmaras e doPaiz a Dizima da Chancellaria.
Terminando esta longa c fastidiosa exposição, não podemos deixar de fazer uma protestação de fé. Expondo os factos
como os concebemos e encaramos, fazemos sobre elles as reflexões quo a sua apreciação nos suggere: longe de nós a idéa
de querer oíTendcr a suseeptibilidade de alguém, ou de fazer
praça de crudicção e zelo. Sendo o primeiro a reconhecer e
confessar a própria inopia, entendemos todavia que em um
systema deíiovcrno, como o que nos deu a Constituição que
felizmente nos rege, cm que a causa publica é de todos, ninguém, por grande, ou por pequeno, tem direito de occultar as
suas idéas sobre as cousas, e que acolhidas essas idéas, ainda
que mal desenvolvidas, ou excêntricas das opiniões recebidas,
e estabelecendo-se a discussão calma c razoável das questões;
d'ella deve necessariamente resultar a verdadeira apreciação dos
factos, e do alcance da Legislação que os provocou. Por este meio
se poderá, parece-nos, chegar ao fim que todos devemos ter cm
vista, conhecer o que ha de inconveniente e por conseqüência
de reformavel na nossa Legislação: foi este o alvo que tivemos
em mira, fazendo patente quanto nos occorrc sobre a Dizima
da Cancellaria.
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Quadro <lo rendimento <la iHíiitttt tift
ccllaria nos a n nos «l«> 183JL— 38 até 1§55
n l.*Jü*ft, extraliúlo dos Balanços impressos
organisados pelo Thesouro e apresentados
ás Câmaras cm diversas datas.

DIZIMA D\ CHMELIARIA.
SEGUNDA PARTS.

Annos.

Cobrado.

1831 32
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1834—35
1833—36
1836—37
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Por cobrar.

Legislação aetiial que regula cslc Imposto.
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34

,.

M 4201Í970

46 99Hf»£fi7
515581333
5fi 931S21Q
49 5995?83^

5069506

Havíamos escripto o que faz a matéria da l.a parte, quando
tivemos conhecimento da Consulta da Secção de Fazenda do
Conselho d'Estado do 1." de Abril de 1842, que olfereceu á.approvação Imperial o projecto de Regulamento por ella emendado e castigado, que foi mandado observar pelo Decreto n.°
150 de 9 do mesmo mcz.
Por essa Consulta, que adiante vai textualmente transcripta,
se mostra como, tendo a Lei n." 98 de 31 de Outubro de 1835 art.
9.° § 2." mudado essencialmente a natureza desta renda, era reconhecida a necessidade de disposições novas, que regulassem a
sua cobrança; pois com quanto o § 21 do art. 14 da Lei n.° 70 do
22 de Outubro de 1836 a restringisse aos casos em que pelas Leis
anteriores era devida, não se podia concluir desta determinação
da Lei outra cousa que não fosse respeitar os direitos adqueridos
por aquelles, que se achavao no goso de isenções, quer pelas
suas circumstancias, quer pela natureza do Juizo em que as
causas fossem tratadas, casos a que se attendeu no projecto; sem
com tudo deixar o imposto sugeito inteiramente á Legislação da
antiga Dizima, renda de natureza mui diversa.
A Consulta exprime-se assim:
Sr. — A Secção do Conselho d'Estado encarregada dos negócios da Fazenda, presidida pelo respectivo Ministro, examinou
o Regulamento para a arrecadação da Dizima da Chancellaria,
que lhe foi remettido por ordem de V. M. I. cm Aviso de 21 de
Fevereiro, e depois de haver descutido sobre a sua matéria e
redaccao, foi de parecer que elle se adopte da maneira que ora
se apresenta.
Por quanto a Secção teve em sua consideração:
1." Que este imposto, ainda impropriamente denominado
— Dizima da Chancellaria — já não é, em realidade, aquelle
mesmo que, estabelecido como pena dos que faziao má demanda,

(33)

( 32)
devia cobrar-se logo na Chanceiluria, na occasião de transitarem
por ella as sentenças, ou averbar-se, para se haver ou demandar
depois pelos meios judiciaes, especialmente designados; c é
assim huuia imposição lançada sobre os litigantes, devida do
valor de quaeaquer causas demandadas em Juizo, conforme a
Lei de 31 de Outubro de 1835 art. 9.° § 2.°; e ainda que com a
limitação que llie impoz a outra Lei de 22 de Outubro de 1836
no art. li § 21, de o ser só nos casos, em que pelas Leis anteriores era devida a Dizima:—e que por conseguinte desde que
alterada a nature/a do imposto, não se julgou mais preciso
esperar o transito das sentenças na (Jhanceilaria para se cobrar
ou averbar, muito aproposito se achou, e designou a occasião
de se sellarem os autos antes da conclusão final, para se fazer o
pagamento, e na mesma Estação Fiscal, tornando-se assirn mui
prompta, e pouco despendiosa a arrecadação, evitada a necessidade das execuções para a cobrança.
2.° Que estabelecido este ponto cardeal e apparecendo a
precisão de declarar-se quaes as sentenças, que se considerão
definitivas, para ter lugar o pagamento dosdous por "/„» quando
os processos se forem preparar com o sello para a conclusão
final, indispensáveis forão as declarações dos §§ l, 2, 3, e 4 do
art. 2.°: e por que ent5o o pagamento se tem de regular pelo
valor das cousas demandadas, exigidas forão as providencias dos
arts. 3, i, 5, e 6, para indicar de um modo claro, e incontroverso, tanto a respeito das causas novamente intentadas,
como das actualmente pendentes.
3.° Que satisfeito assim o que cumpria, relativamente ao
melhoramento da arrecadação do imposto em geral, era forra
satisfazer também a limitação do art. 14 g 2t da Lei de 22 de
Outubro de 1836; e que por isso muito bem se enurnerão nos
arts. 9 e 10 os casos, em que se não deve o imposto, e as pessoas
que a elle não suo obrigadas.
4." Que tendo o imposto de recair sempre sobro a parte
vencida, no caso de que a tinal o seja alguma das pessoas previlegiadas, virá o vencedor a íicar prejudicado, por não ser essa
parte obrigada ao pagamento, necessária é por isso alguma
providencia , esta se deq nos arts. 12 e 13.
O que a sobredita Secção tem a honra de fazer subir a
Augusto Presença de V. M. I. para se Dignai' Resolver o que
convier.
Kio de Janeiro em l de Abril de 1812. — José Antônio da
Silva Maia—Ma,noel Alves Branco.
Esta peça mais importante pela sua matéria que pela sua
extensão, serve aqui não só como justificação das disposições
do Decreto n.° 150 de 9 de Abril de 1842, mas também como
a melhor introducç5o a esta 2.a parte dedicada á Legislação em
vigor sobre a Dizima da Chancellaria.

Legislação em \igor sobre a Dizima da Cliaiicellarm.
CAPITULO I.

'. •

f
fs

"t>"' •

DA NATUREZA DO IMPOSTO.

Art. l.° A Dizima da Chanceiluria (*) que pela antiga Legislação não era direito de Chanccllariu, mas pena que se dava
a quem fazia ma demanda (Kegim. de 1G de Janeiro de 1589
Tit. 7." § 24 e Assento de 2 de Dezembro de 1791) passou pela
Legislação moderna do Império a ser um verdadeiro imposto
de natureza diversa. [Ord. de 14 de Dezembro de 1850 n.° 235,
c de 25 de Outubro de 1852 n." 244.)
Art. 2.° A Dizima da Chancellaria fci substituída por
2 por °/0 do valor de quaesquer cousas demendadas em Juizo.
(Lei n.° 98 de 31 de Outubro de 1835 art. 9." § 2.°), nos casos
em que pelas Leis anteriores era devida. (Lei n.° 70 de 22 do
Outubro de 1836 art. 14 § 21.)
Art. 3." Deve cobrar-se somente das demandas propriamente ditas, e não das sentenças proferidas cm justificações
ou habilitações de qualquer espécie, nem das de julgamento de
partilhas. (Ord de 18 de Junho de 1842 n.° 71 de 12 de Janeiro
e 30 de Julho de 1844 n.° 3, c 58, de 2 de Junho e 6 de Outubro de 1851 n." 175 e 242.) (**)
„ puasi todos - «eS=^ e^^ns^ imiS^S^
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Art. 4.°, São exceptuadas da regra do artigo antecedente
as dividas que se demandarem dos bens de defuntos c ausentes
e de heranças jacentes, ainda que as demandas sejão intentadas
por justificações. (Ord. de 30 de Julho de 1844 n.° 58, de 21
de Outubro de 1847 n.° 156 e de 14 de Abril de 1857 n.° 141.)
CAPITULO II.
DA FOBMA DA ARRECADAÇÃO.

Art. 5." A Dizima será paga pela parte que tiver interesse no andamento da causa, na mesma occasiSo, c na mesma
Repartição Fiscal, em que pagar o sello dos autos, antes da conclusão para a sentença definitiva:
§ 1." Quando a sentença que se houver de proferir for sobre
o objecto principal da causa ordinária, summaria, ou executiva,
depois da sua regular discussão. (Decreto n.° 150 de 9 de Abril
de 1842 art. 2.° § 1.°)
§ 2." Quando a sentença tiver de julgar a matéria de qualquer excepção peremptória. (Icdm §2.°)
§ 3.° Quando a sentença se houver de proferir sobre embargos de 3.° ou artigos de preferencia. (Idem § 3.°)
§ 4.° Quando pela sentença se houver de julgar alguma
desistência, transacção, ou amigável composição por que se
ponha fim á causa. (Idem § 4.")
Art. 6.° Quando o valor da cousa demandada for maior
de 1.000$ e a importância da Dizima exceder a £0*, não serão
as partes obrigadas a fazer o prompta pagamento na occasião em
que se sellarem os autos, na fôrma do artigo antecedente, mas
somente se averbará nos termos do art. 39, para ser paga pela
parte vencida, exceptuado o caso do S 4.° do art. 5.°, em que
ficará subsistindo a sua disposição. (Decreto n.° 230 de 22 de
Outubro de 1842.)
Art. 7.° Nos casos de preferencia (art. 5." § 3.°) somente
se deve exigir dos proponentes a Dizima quando se mostrar que
esta n3o foi satisfeita antes, ou no transito da sentença da
causa principal d'ondc procedeu a de preferencia, e nesta hypothese, a Dizima deve ser igual a 2 por % do valor declarado ou
arbitrado da cousa demandada na causa principal, e accumulada ás custas, que tem de pezar sobre a parte vencida, ou o
executado. (Decreto de 13 de Março de 1844, mandado executar
pela Ord. de 27 de Abril de 1849 n.° 111.)
Art. 8.° Nas desistências, de que trata o § 4." do art. S.°,
só se comprehendem as feitas judicialmente, com as formalidades Jegaes no mesmo processo, e não os tratos secretos, que
não constao dos autos, nem em rigor podem prejudicar os
termos das causas. (Ordem de 5 de Agosto de 1843 n."56 §4."}

Art. 9." No caso de transferencia do direito e acção contra
o devedor, não extinguindo cila a causa, mas passando o credito
ao credor subrogado, com todos os direitos, acçõcs e privilégios
a elle annexos, não se deve exigir Dizima, mas esperar o termo
do processo, para que em tempo competente seja satisfeita, na
fôrma da Lei; se porém a transferencia importar a solução do
debito e a descarga do devedor, deve proceder-se ulteriormente
nos termos do art. 3." do Decreto de 10 de Junho de 1845
(art. 12} (Ord. de 19 de Janeiro dc!854n.° 120.)
Art. 10. Sc o valor do objecto demandado em Juízo não
exceder de 1.000$, na fôrma do Decreto de 22 de Outubro
de 1842 (art. 6.°) a parte vencedora pagará a Dizima antes de
tirar a sentença ou mandado, em cujas costas o Escrivão copiará
o conhecimento do dito pagamento, por que depois a parte vencedora a possa haver da vencida. (Decreto n.° 413 de 10 de
Junho de 1845 art. 1.°)
Art. 11. Se o valor da cousa demandada exceder de
1.000$, ou se a parte vencedora fizer certo por juramento perante a Repartição Fiscal, que tiver de arrecadar a Dizima, que
a vencida não tem dentro do Império bens conhecidos por onde
se possa haver a importância da condcmnação, obrigando-se
perante a mesma Repartição a responder pela Dizima, em qualquer tempo cm que haja a sua cobrança, o Escrivão lhe dará a
sentença ou mandado com essa declaração, e com a da Dizima,
para que a parte vencida a possa pagar, ou seja obrigada,
quando haja de ser penhorada, pelo pagamento do principal c
custas. (Decreto n.° 413 Cit. art. 2.°) (*)
Art. 12. Acontecendo que a parte vencedora dó quitação
extrajudicial á vencida em fraude do imposto, ficarão taes quitações nullas e de nenhum cffeito, e cada urna das partes (vencida e vencedora) sujeita á multa do dobro da Dizima devida,
até a quantia de 200$; e á mesma pena ficarão sujeitos os Escrivães que derem quitação judicial, sem que lhes seja apresentado o conhecimento do pagamento da Dizima, o qual será
também transcripto nos autos. (Idem art. 3.°)
Art. 13. Quando a parte vencedora de combinação com
a vencida, para evitar o pagamento da Dizima, deixar de tirar
a sentença e de dá-la á execução, pelas relações das sentenças
passadas "em julgado, de que cila tiver sido averbada, se deverá
(*) Sendo expressamente estipulado na Lei de 22 de Outubro de183G
que a Dizima deve ser paga nos casos cm que pelas Leis anteriores era decida , e sendo expresso n'cllas (Regimento da Chancellaria, Ord. Liv. 1." Tit.
•M S 3.°) que nunca devera ser desfalcado o vencedor, o qual em todo
o caso deve ser primeiro pago c satisfeito , quando os bens não chegarem
para a divida e Dizima, deve esta ser averbada, para ser cobrada executivamente pela Fazenda, em todo o tempo que o condemnado tiver meios,
como determina o citado g da Ord.— Assim se exprime a Ord. de 5 de
Agosto de 1843 n.» 56 no § 2."
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proceder á fiscalisacão c arrecadação do que estiver vencido,
embora o vencedor não ponnova a execução do sentença. (Ord.
de 29 de Agosto de 1853 n.° 200 § 5.°)
Ari. 14. Se finda a execução, o producto dos bens do executado não chegar para o pagamento da parte vencedora c da
Dizima, aquelle preferirá a esta, ficando reservado o direito da
Fazenda Nacional contra o devedor. (Decreto n.° 413 de 10
de Junho de 1845 art. 4.°)
Art. 15. O juramento admitlido no art. 2.° do Decreto n.°
413 (art. 11) não é sudicientc na hypolhese do artigo antecedente
para deixar a Fazenda de haver o pagamento da Di/.ima, a pretexto do não chegar o producto dos bens do executado para o
pagamento da parte vencedora;, sendo necessário, que, no caso
de se terem achado bens em que o vencedor promova a execução,
outras provas se cxhibão além do juramento, resultantes de aclos
e decisões judiciarias, para concludcntemente mostrarem que o
producto dos bens do executado não chegão para o pagamento
integral,do vencedor. (Ord. de 5 de Janeiro de 1853 n.° 5.)
Art. 16. No caso de amigável composição das partes, a
Dizima ó devido da importância do pedido e vencido, e se procederá para a sua cobrança contra a parte vencida. (Ord. do 9
de Fevereiro de 1854 n." 34.) (*)
Art. 17. Do valor do que se demanda por meio de rcconvenção 6 devida a Dizima, pela mesma razão por que se deve
do valor do pedido em embargos de3.°, e artigos de preferencia.
(Resolução de Cons. de 18, e Ord. de 28 de Setembro de 1850
n.° 136.)
CAPITULO IIL
DO VAIOU DAS COÜSAS DEMANDADAS.

Arf. 18. O valor das cousas demandadas será sempre regulado polo pedido dos Autores, que íicão obrigados a declara-lo
expressamente, logo que propozerem em Juizo qualquer acção
ordinária, ou s u m m a r i a , seja qual for o seu objeclo. (Decreto n.° 150 de 9 de Abril de 1842 art, 3.°)
Ari. 19. No valor do pedido dos Autores incluc-se principal c juros vencidos até a propositura da causa, c pelo total
(*) A razíio desta disposição ó que as composições terião o mesmo
eCfcito que ó art. 3.» do Decreto de 10 fie Junho de 1845 fjuiz evitar, quando
tratou das quitações judiciaes. O J u i z , diz a citada Ord. n;lo procede
em regra no julgamento da composição, á vista do referido art. e do 2.°
g 4.° do Decreto de O de Abril de 18Í2, porque, da sua sentença resultando o termo fina! da causa, e importando cila quasi uma quitação judicial, na nypothese de ambos os Decretos de 184? a 1845, cumpria-lho
tornar elTeclivo o pagamento da Dizima , para previnir qualquer fraude.
Em todo o caso, accresccnta a mesma Ord., a parte vencida se acha
abrigada ú Dizima, e contra ella se deve proceder.
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do ambos se devo calcular a Dizima. (Ord. de 5 de Agosto de
1843 n.° 56 §1.° l.a parte.]
Art. 20. Não tem porem lugar o pagamento do qeu accrescer, ou seja de juros, ou de custas, depois da proposta da
causa, e for apurado nas execuções. (Ord. de 12 de Fevereiro
de 1845 n ° 17 e de 15 de Novembro do 1852 n." 254.) (*)
Art. 21. O valor das cousas demandadas em causas, que
ainda não tiverem sido definitivamente julgadas, será também
declarado pelos Autores, no caso de o não ter sido nos Libellos.
ou petições por que houverem começado as acções actualmentc
pendentes em Juizo; e a esta declaração serão obrigados pelos
respectivos Juizes, que para o fazerem l n es assignarão prasos
rasoavois; ficando incumbido aos Escrivães não proseguircm nos
feitos que estiverem nestas circumstancias, sem se HTectuar a
declaração, sob pena de responsabilidade aos Juizes e Escrivães,
que assim o não praticarem. (Decreto n.° 150 de 9 de Abril
de 1842 art. 4.°j
Art. 22. Ó valor das cousas demandadas, que não tiver
sido declarado nos processos ora pendentes,
e sobre que já se
tenha proferido sentença definitiva cm l.a instância, tenha ou
não passado pela Chanccllaria, da publicação deste (R.) em
diante, nesta Corte, c oito dias depois da publicação em todas
as cidades e \illas do Império, será regulado, ou pela mesma
sentença, se n'ella houver condemnação de quantia certa, ou
por arbitramento de louvados, da maneira que se procede na
louvação para as appellações; ou mesmo por accordo c aprasimento de ambas as partes. (Decreto n.° 150 de 9 Abril de 1842
art. Art.
5.°) 23.
(") Considcráo-sc no caso do artigo antecedente as
execuções emanadas de causas propostas depois da Lei de 31
de Outubro de 1835, que forem n'clla comprohendidas, cujo
valor, no caso de haver sentença proferida, se regulará pelo
julgamento. (Ord. de 5 de Agosto de 1843 n." 56 § 1.° e § 5."
2.a parte.)
Art. 24. Quando o valor da cousa demandada não tiver
sido expressamente declarado pelo Autor, logo que propoz a
acção em Juizo, não se deve admittír que seja regulado por
(*) Só sendo devida a Dizima dos juros, quando o pedido é de dinheiro , e nellc se comprelicndcm juros já vencidos ao tempo de se propor
a acção, formando então um capital, e não das custas a final, inclusive
os juros accrcscidos, é inútil saber-se pars o pagameuto da Dizima, se o
que se pede é principal ou juros, ou ambas as cousas juntamente; é>
ocioso indagar os interesses q\ic forem julgados, ou que nas execuções se
accumularem ao peditorio das acções. Ord. citadas de 12 de Fevereiro de 1845
u.» 17, e de 15 de Novembro de 1852, n.° "254.
(**) Esta medida , bem como as dos arls. 25 c 26 , podia deixar da
ser aqui consignada, visto ser ella uma providencia para caso especial,.
como porém seja uma disposição do Regulamento n.° 150, ainda applicavei, se bem que em raros casos, pareceu conveniente conserva-la.
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declaração do mesmo Autor por Icrrno nos autos; mas deve-se
observar o que dispõe o art. 22, scndo-o por arbitramento
de louvados, ou por accordo e aprasimento de ambas as partes,
para que sobre estas recaia a disposição do art. 27, em pena de
semelhante omissão. (Ord. de 2(3 de Outubro de 1854 n.° 187.)
Art. 2o. A diligencia ordenada no art. 22 será feita no
Juízo da 1." Instância, se ainda n'elle estiver o feito, c quando
já esteja na 2." Instância, serão os autos para esse li m remettidos ao Juiz que proferiu a sentença, se for do mesmo lugar
da Relação; e no caso de não ser, a Relação encarregará a diligencia a qualquer Juiz de l. a Instância do lugar, suspendendo
o andamento. (Decreto n.° 150 de 9 de Abril de 1842 art. 6.")
Art. 26. Em qualquer dos casos, se as partes mostrarem
já ter pago na Chancelleria a Dizima correspondente ao valor
das cousas demandadas, se não procederá ás referidas diligencias. (Decreto Cit. art. 7.")
Art. 27. Quando o valor das cousas demandadas for regulado por arbitramento de louvados, com que as partes se
contentem, ou por accordo e a aprasimento d'ellas, não poderão, quando forem vencedoras, haver das vencidas mais que
esse valor arbitrado, ou accordado; devendo poròrn haver somente a quantia ou valor que lhe for julgado, no caso de ser
menos. (Decreto Cit. art. 8.°)
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1791 (*)> observando-se em fôrma de recurso o que dispõe o
Alvará de 24 de Março de 1792 (**). (Rés. de Cons. de 25 e
Ord. de 29 de Novembro de 1854 n." 227 § 1.°)
Art. 30. Se o Autor de uma causa ordinária commcrcial, ou de qualquer outra desistir d'ella, por ter sido proposta
com insanáveis nullidades, protestando propor nova acção, não
deve pagar a Dizima antes de subirem os autos á conclusão,
n8o se considerando esta espécie comprehendida no § 4.° do
art. 5.° (Rés. de Cons. e Ord. n.° 227 Cit. § 2.°)
Art. 31. Quando a parte interessada tiver pago a Dizima
na desistência (art. 5." §4.°), no caso do artigo antecedente, se
propozer nova acção, ao subir esta á conclusão não será a
Dizima cobrado de novo, sendo o novo processo intentado
idêntico quanto ao direito ou cousa demandada c á pessoa,
devendo entender-se como tal o herdeiro, ou outro qualquer
legitimo representante. (Rés. de Cons. de 25 c Ord. de 29 de
Novembro de 1854 n.° 227 § 3.°] a
Art. 32. Das sentenças da í. Instância, que na 2.a sSo
julgadas nullas, não tem lugar o pagamento da Dizima na fôrma
do Tit. 7.° § 20 do Regimento da Chancellaria. (Ord. de 20 de
Setembro de 1852 n.°219.) (***)

Secção 3." — Das pessoas.

CAPITULO IV.
DOS PRIVILÉGIOS E ISENÇÕES.

Síeccsíw 1a. — Dos Juízos.
Art. 28. Não se paga Dizima das sentenças:
í.° Dos Juizes Ecclcsiasticos;
2.° Dos Juizes Griminacs;
3.° Dos Juizes Conscrvodoros;
4.° Dos de Preceito. (Decreto n.» 150 de 9 de Abril de 1842
art. 9.°) H
5." Dos Juizes de Paz. (Lei n." 369 de 18 de Setembro
de 1845 ort. 18.)
Art. 29. Quando os réos não priviligiados confessarem
verdadeiras as dividas, depois de lançadas de ajuntarem procuração aos autos, de contestarem, e do arrazoarern a final, mas
antes de subirem os autos á conclusão, considerar-se-ha a
decisão da causa na fôrma do Assento de 2 de Dezembro do
(*) O art. 8.° do Decreto n.° -i 13 de 10 de Junho de 18Í5 em nada
alterou esta disposição , pois que cllo só teve por fim fixar o privilegio concedido ás pessoas dos litigantes , o que nenhuma relação tem com o privilegio próprio das causas, de que aqui se trata. Ord. de 14 de Julho e 17
de Setembro de 1845 n.° 78 e 102 , c de (i de Outubro de 1851 n.» 212.

Art. 33. São isentos do pagamento :
l." Os Procuradores da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional ; (****)
2." Os Promotores de Resíduos;
3.° Os Orphãos;
(*) Vide o Assento de 2 de Dezembro de 1791 acima citado caso 2.°
no appendice.
(**) Vide o appendice.
(***) Achando-se em vigor o Tit. 7.° g 20 do Regimento da Chancel •
laria , em virtude do disposto no art. 14 g 21 da Lei de 22 de Outubro
de 1836, que declarou dever-se a Dizima nos casos cm que pelas Leis anteriores era devida, entendendo-se assim o art. 9.° § 2.° da Lei de 31 de
Outubro de 1835 ; e sendo expresso no mencionado Regimento , no Tit.
e g citados, que quando as sentenças que se derem no aggravo declararem que as primeiras de que se aggrovou suo nullas, então se nSo
pagará Dizima ; por quanto da sentença que é havida poranenhuma se não
deve Dizima: do processo de primeira Instância, que na 2. foi julgado nullo
nflo é devido semelhante imposto. Ord. de 20 de Setembro de 1852 n.° 219.
(****) Desde o principio se entendeu que nesta excepção se achava comprehendida a Fazenda Provincial , como parte da Nacional, c a Ord. n.e
131 de 10 de Dezembro de 1842 expressamente declarou que as causas intentadas pelos Procuradores Fiscaes Provinciaes erão isentas do prévio pagamento da Dizima: os melhores pensadores nunca'duvidarão de que a Fazenda era uma c única, sem importar que fosse Geral ou Provincial.
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4-.° As viuvas o pessoas miseráveis. (Decreto n.° ISO de 9
de Abril de 1842 art. 10.)
5.° A Fazenda Provincial. (Decreto 776 de C de Setembro
do 1854.)
Art. 34. Considerão-se pessoas miseráveis: os pobres, os
captivos, os presos em cumprimento de sentença, os loucos e
desassisados, a igreja e religiosos mendicantes. O julgamento
deslu qualidade, no caso de duvida compete ás Thcsourarias com
recurso para o Thesouro. (Ord. de 25 de Janeiro de 1843
n." 7 S 4.°)
Art. 35. No numero das pessoas miseráveis de que tratão
os artigos antecedentes não se comprehendc somente a classe
pobre, mas também, e especialmente a classe digna de favor e
protecção (como os orpliãos e viuvas), ainda que tenhão bens da
fortuna. (Ord. de 23 de Março c de 2 de Abril de 1853 n.° 87

e 03); e bom assim os dosassisados que decaírem das acções.
(Ord. de 9 de Maio do 1857 n.° 182.) (*)
Art. 36. As viuvas que durante as demandas se casarem,
e os orpliãos que sairem da tutella por qualquer dos modos
admittidos em direito, perderão o privilegio da isenção da Dizima. (Ord. de 10 do Junho de 1854 n.° 11G.)
Art. 37. No caso do ser vencida a Fazenda, ou soja Autora ou Ré, a Dizima da Chancellaria não devo ser paga, se tiver
sido averbada, c será rcstituida á parto vencedora, se já a tiver
satisfeito. (Ord. do 29 de Dezembro do 184o n.° 144' § 2.")
Art. 38. O privilegio de iscnsão do § 4.° do art. 33 aproveita ás Instituições da Santa Casa da Misericórdia, nas causas
em que demandarem; não aproveita porém ás Ordens Hegularcs
não mcndicantes. (Ord. de 10 de Outubro de 184C n." 100.)'(**)

CAPITULO v.
Desta iiitelligcncia , alem da ordem citada, achão-se exemplos nas Consultas do Conselho de Estado. Na das Secçõcs da Fazenda c da Justiça
Uc 21 de Novembro de 1845 approvuda pela maioria do Corisellio pleno
cm 18 de Junho de 1846, B resolvida cm 11 de Julho do mesmo anno ,
discutindo-se sobre se a Lei n.° 242 de 25 de. Novembro de 1841, quecrcou,
o Juizo dos Feitos da Eazcuda era applicavcl ás causas da Fazenda Provincial , acha-se este pensamento desenvolvido nestes termos:
« O ter a Lei empregado a expressão — Fazenda Nacional — sem aceres-

applicadas a uso e commodidade geral, tendo a mesma natureza das rendas
gcraes do Império, de (|ue faziSo parte , gosarido dos mesmos privilégios,
da mesma fôrma de processo, da mesma isenção de custas e salários, com
raza"o deviao ser incluídas na mesma expressão.
« Além disso, pouderão as Sccções : l.°que o Império do Brasil ainda
se conserva perfeitamente da maneira porque foi constituído , composto de
Províncias e uHo de Estados, uSq obstante o Acto Addicional, c por tanto
se não pôde dar a reconhecer existindo n'elle mais do que uma classe de
Fazenda Publica, consistindo no que se comprchcndeu como receita geral
cm todas as Leis de Orçamento até a de 24 de Outubro de 1832 , que
primeiramente declarou as rendas geracs c provinciaes, dando a parte dellas
particular destino, sem lhes mudar a natureza : 2.» que o Acto Addicional nada
dispoz erri contrario, quando autorisou as Assembléas Provinciaes a legislar
sobre a fixação da lieceita e Dcspcza Provincial, e impostos para esta necessários : 3.° que nenhuma alteração se deduz da Lei de 31 de Outubro
de 1835 , art. 12 , que declarando competir ás Assembléas Provinciaes legislar sobre a arrecadação das lieudas Provinciaes , altera-las e aboli-las, só
lhes permittc a alteração, na quota , c denominação , sem as desnaturalisar :
4." finalmente que tanto se não altera a natureza da Fazenda Publica pela
distincção de rendas geraes c provinciaes, que no art. 75 g 22 da Lei
de 2't de Outubro de 1832, e uo art. 31 da de 8 de Outubro de 1833 se incluirão na Keceita Geral os saldos e sobras da Receita Provincial suppriudo-se pelo Thesouro Publico os defieits das Províncias. »
Mas a ristricção do art. 8." do Decreto n.° 413 de 10 de Junho de
1845 tornou duvidosa esta intelligcncia , c o Thesouro declarou que a Fazenda Provincial estava sugcita a este pagamento, de que nenhuma Leia
isentou. Ord. de 25 de Outubro de 1852 u.» 214. Hoje é fora de questão
iHH! o privilegio da Fazenda Nacional se estende ás cansas da Fazenda Provincial, como se vê do § 5.» do art. 33.

DAS AVERRAÇÕIÍS.

Art. 39. Quando a demanda tiver sido tratada com alguma
das pessoas privilegiadas do que trata o art. 33, como autores
ou réos, na occosião do pagamento do sello dos autos, somente
se averbará no processo que não paga então a Dizima, a que
será depois obrigada a parte não privilegiada, se vencida Cor
(Decreto n.° 150 de 9 de Abril de 1842 art. 12.) Da mesma maneira se procederá todas as vozos que o valor das cousas demandadas exceder de 1.000» (art. 0.°)
Art. 40. As Estações Fiscaes dos lugares, em que funccionarem as Relações de Districtos, devem averbar a Dizima da
Clianccllaria, sempre que os feitos pendentes em 2. a Instância
(*) A' vista dos arts. 33 e 34, torna-se inútil, por n5o ter objcctc
sobre que assente, a disposição do art. 8.° do Decreto n° 413 de K) de
Junho de I8'i5. Diz esse artigo — «Além dos Procuradores da Coroa, Soberania c Fa/enda Nacional e Promotores dos Resíduos, na fôrma do art.
10 g§ 1.° e 2.° do Regulamento de "J de Abril de 1842 , ninguém mais será
isento do imposto , senão as pessoas miseráveis. » O Thesouro explicando
o art. 10 do Decreto n.° 150 diz que elle n5o foi revogado pelo art. 8.°
do Decreto n.° 413, por que o art. 14 § 21 da Lei de 22 de Outubro de 1830
limitou o pagamento do imposto, que pelo art. 9.° g 2.° da Lei de 31 de
Outubro de 1835 substituiu a Dizima aos casos em" que pelas Leis anteriores
era cila devida , e a Lei de 18 de Fevereiro de 1653, o Alvará de 8 de
Maio de 1745 c o Assento de 2 de Dezembro de 1791 isentão os orpbaos c
viuvas da referida contribuição. Ord. de 2 de Abril de 1853 n.° 96. Ora ,
não tendo a força de excluir osorphaos e as viuvas, nem a Fazenda Provincial do privilegio , objectos que entrarão em duvida , c forSo resolvidos,
esse artigo tornou-se inútil, c por isso deixa de figurar entre as disposições
em vigor e que devem ser observadas.
(**) Na demanda proposta pela Santa Casa da Misericórdia da Cidade
da Victoria ao Prior do Convento do Carmo, para haver a devolução de
um legado não cumprido , mandou-se proceder à averbaçao (art. 38) executando-se para a sua realisaçao os arts. 22 e 25. Ord. acima citada n.° 10C.
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forem para osso fim rcmetlidos, por aceordão das ditas Relações aos Juizes de 1." Instância desses lugares. (Ord. de 21 do
Novembro de 1854 n.° 215 § 1.°)
Art. 41. Nas averbações deve-se mencionar o processo a
que pertence a Dizima, o Juízo de 1." Instância cm que o feito
correu, e a Autoridade por quem íoi requerida a averbaçâo.
(Ord. n . ° 2 l 5 C i t . § 2.°) (*)
Art. 42. O Chefe da Estação Fiscal que fizer a avcrbação
a deve communicar ao da Estação, a que o feito pertencer, para
que este faça também a averbaçâo da Dizima, pela mesma
fôrma, c accuse o recebimento da commuuicação que para esse
fim receber. (Ord. n ° 215 cit. § 3.°) •
Art. 43. A Dizima averbada, na fôrma dos artigos antecedentes, poderá ser paga na Estação Fiscal do lugar onde convier
ás partes litigantes, devendo o respectivo Chefe fazer as necessárias communicações. (Gire. de 31 de Março de 1858 no supplcmento do Jornal doCommercio n.° 96.) (**)
CAPITULO VI.
OBRIGAÇÕES DOS ESCRIVÃES.

Art. 44. Os Escrivães dos Juizos de l." Instância, e dos
Tribunacs na 2.% remelterão no principio de cada trimestre, na
conformidade do disposto no Decreto do 29 de Nevembro de
1830, relações de todas as sentenças que lenhão passado cm julgado no trimestre anterior, de que se tenha averbado a Dizima,
para serem conferidas com o avcrbamento, a fim de conhecer-se
do valor cxacto de cada uma causa, e proceder-se á fiscali(*) A verba do Livro na Estação Fiscal qne a fizer deve conter: os
nomes dos Autores c Ré"os, o Juizo cm que se litiga, a natureza da causa
o seu valor, a quantia do imposto que se deve pagar na execução da sentença , c o cartório em qnc são processados os autos averbados, mencionando-se os nomes dos respectivos Escrivães.
Na oscripturação da Renda ignaes declarações se devem fazer, devendo-se, quando a Dizima que se pagar tiver sido averbada , declarar também a data em que o foi.
(**) Antes desta ordem outras c bem diversas crão as disposições que .
rcgulavão.
« Os dois por cento das causas que por appellação vão ;ís RclaçOes pertencem a Renda da Província, por quanto sendo este imposto devido pela
proposítura das demandas em Juizo, e por isso de uma natureza diversa
da Dizima da Chancellaria a que substituiu, é claro que deve pertencer
íi receita da Província onde se fôrma o processo. » Tal era a disposição da
Ordem do Thcsouro de 14 de Dezembro de 1850 n.» 235.
Cohercnte com essas idéas, a Ord. de 21 de Novembro de 1854 n.° 215
no g 4.° dizia. «A cobrança do imposto deve ser realisada no lugar cm
que o feito houver corrido cm primeira instância, e escripturado no exercício em que for effectuado. » Esta disposição dava lugar a graves embaraços , a grandes delongas, incommodos e dcspezas das partes; levantárSo-sè
mesmo duvidas, c o Thesouro as cortou ordenando que o pagamento do
imposto seja feito onde mais commodo for aos contribuintes, (urt, 43).

sação e arrecadação da Dizima que < slivcr vencida. (DecrtcO
n.° Ü3 de 10 de Junho de 1845 art. S.")
Art. 45. As relações de que traia o artigo antecedente,
serão remettidus na Corte e Província do llio de Janeiro ao Thesouro Nacional, e nas Províncias ás Thesourarias. (Ord. de 31
de Outubro de 1857 n.° 397.) (*)
Art. 46. Os Escrivães, que deixarem de cumprir a obrigação imposta no art. 43, serão responsáveis pelo prejuízo que
disso resultar, e incorrerão na multa de 50§ em cada um semestre em que deixarem de expedir as relações, a qual será
promovida e arrecadada pelos meios executivos. (Decreto n.° 413
de 10 de Junho de 1845 art. 6.°)
Art. 47. A imposição da pena de multa, de que se trata
no artigo antecedente, é da competência do Thesouro c das
Thesourarias, quando se verificar que os Escrivães deixarão de
remeltcr no devido tempo as relações de que trata o arl. 43.
(lies. Cons. de de 30 de Abril c Ord. do 10 de Maio de 185(i,
n." 1G9.)
CAPITULO VII.
DISPOSIÇÕES C.EIUKS.

Art. 48. Proferida a sentença contra a parle, não privilegiada,, não poderá seguir recurso a l g u m , nem d'ella se tomará
conhecimento, sem que tenha satisfeito a Dizima, cuja importância lhe será restituida, no caso do melhoramento. (Decreto
n.» 150 de 9 de Abril de 1842 arl. 13.)
Art. 49. Nos casos poro m em que a Dizima se averba,
podem se seguir os recursos de appellação suspensiva, sem o seu
prévio pagamento, o qual terá lugar quando as appellações
forem meramente dcvoluüvas, c nos casos d»; revista, sendo a
elle obrigadas as partes condemnadas. (Ord. de 28 de Fevereiro
de 1844 n.u 19.)
Art. 50. A importância da Dizima, que pagarem as partes,
quando forem vencedor..s, será aecumulada ao principal e custas,
que tiverem vencido, para por tudo serem executadas as partes
vencidas. (Decreto n.u 150 de 9 de A-bril de 1842 arl. 11.)
Art. 51. Os casos em que se incorrer em multas, na lórma
dos artigos antecedentes, serão objecto de denuncia dada pe(*) A Obrigação da remessa das relações ás Thesourarias e ao Thesouro
pelo que respeita ao presente começa das sentenças que tiverem passado em
julgado do 1.° de Outubro «lê I8;»7 em d i a n t e ; e pelo que respeita ao passado das que o tiverem sido de Julho de l8'if> até Setembro de 1857; os
Escrivííos as irão organisando para as apresentarem quando lhes forem pedidas. Ord. Cit. de 13 de Outubro de 18,<>7 n." 397.
Quando em tini trimestre não tiver passado em julgado sentença
alguma, em lugar da relação de que trata o art. 43, os Kscrivães participarãüj isso mesmo ao Thesouro ou Thesouraria respectiva, e assim terão
satisfeito á obrigação que ali se lhes impõe.
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2.° Se .são escusos da dita Dizima os réos, que havendo sido
cnndemnados
direitamente, orem a ser de preceito, ou iins
l. as Instâncias por meio de Embargos, ou nas Superiores por
meio de recursos competentes.
São escusos da Dizima da Chancellaria os r6os condemnados
de preceito, ainda que a sua condcmnaçSo
se venha a qualificar
assim por meio de Embargos nas l. as Instâncias, ou nas Superiores por meio dos recursos competentes, ern reforma ou declaração das sentenças que os houverem condemnado direitamente;
pois que não se devendo Dizima sem sentença direitamente condcmnatoria, e não se dizendo propriamente sentença, a que pôde
ser ainda reformada pelos meios competentes, não ha Lei alguma
que inhiba aos Juizes de quaesquer Instâncias, para que não
possão declarar, reformar, e ainda revogar inteiramente asl. a s
sentenças pelos meios, qu - a Lei permitte a esses fins, c que faça
inalterável6 a obrigação da Dizima que se considera contrahida
pelas l." sentenças condemnatorias. E não se contrahindo
essa obrigação por algum acto positivo, absoluto e irrevogável,
mas provindo cm conseqüência das l." sentenças condemnatorias, que só devem recair sobre os que fizerão rná demanda,
seria absurdo que subsistisse a conseqüência, destruído o sem
necessário antecedente pela reforma e reducção das ditas sentenças, convencendo-se os Juizes de que os réos ainda que c., ndemnados, não íizcrão má demanda: assim como seria também
absurdo, que os Juizes a que as Leis commcttem a decisão principal dos litígios, com a faculdade de declararem, reformarem,
e ainda de revogarem os suas 1." sentenças, e as das Justiças
inferiores, fossem inhibidos no livre uso da sua jurisdicção, com
respeito somente ao que vem em conseqüência das l.as sentenças, e que só importa uma décima parle doobjecVo d'ellas,
deixando subsistir a pena conseqüente; depois de convencidos
de que não ha culpa, a que ella responde. E posto que se possa
fazer algum abuso da liberdade ou antes da obrigação, que os
Juizes tem de sentenciarem os litígios segundo as pessoas, só.ao
ti m de se excluir a Dizima, esse abuso, quando se verifique, o
que não è de esperar, só.pôde ter a respeito da Dizima os
mesmos remédios, que eslão previnidos pelas Leis contra os
abusos, a respeito do objecto principal do liligio.
Alvará <I« 3J- tle Março de 17 OS.
Eu a Rainha.—Faço saber aos que este Alvará virem: que
havendo-se introduzido o abuso de se declararem de preceito as
sentenças condemnatorias, depois que passão pela Chancellaria,
ou na mesma ou na ulterior Instância, muitas vezes sem causa,
ou fundamento justo, resultando prejuizoa Minha Heal Fazenda.,
e tomando 03 réos occasião de fazerem más demandas, e as pro^

tclarem na esperança de que a qualquer tempo evitarão a Dizima
pelas fraudulentas, cautellosas, c condicionacs confissões com
que se previnem, quando somente as confissões puras e feitas
em tempo legitimo lhes devem ser, para este cffeito, attendidas:
Sou Servida Ordenar, que todas as vezes que os devedores de
Dizimas pertenderem ser absolutos pelas ditas declarações de
preceito posteriores ás sentenças que os condemnavão, direitamente, achando o Procurador da Minha Real Fazenda, que as
mesmas declarações contêm abuso, e não são fundadas em causa
notoriamente justa, fazendo avocar os Autos, as leve de seu
oflicio á Mesa dos Aggravos, aonde na presença do Regodor, ou
de quem seu cargo servir, se tomo logo Assento de cinco Juizes;
e o que pela maioridadc dos votos for decidido se assente no
feito da execução da Dizima, e isso se execute.

