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Decrero fobre os Direitos
, que deve pagar o aíTucar nas Al-

fandegas deíle Reino. De 27 de Janeiro de 175 1.

Endo informado da grande decadência , em
que fe achaõ a lavoura^e o trafico do Tabaco,
e aíFucar, que faõ os dons géneros , em que
confiíle o principal Commercio deftés Rei-
nos com o Eftado do Brafil : e defejándo ani-^^

mar eíEcaz, e cíFeélivamente o fabrico,e a ex-

tracção dos mefmos géneros em benefício

commum dos meus fiéis VaíTallos aíTim da
America , como da Europa , em ordem a re-

mover deiles os i npedimentos , que lhes obftao
, parafe utiliza^

rem com a agricultura , e com a navegação deílas duas confidera-

veis producçoens daquelle Continente :

Sou fervido ordenar a eftes refpeitos o feguinte : Qiianto ao
aíTucar

, pelo que pertence á forma dos defpachos nas Alfandegas
deiles Reinos (ceílando toda a fraude ) fe expedirão daqui em
diante as caixas , e fechos , pelas arrobas que trouxerem^ por ca-

beça, e fe tiraráò direitamente dos Armazéns para a* rua , fem
que por efta expedição paguem outros alguns emolumentos , que
naõ fejaò , em Lisboa , o Bilhote ao Feitor , o defpacho da Ga-
fa de cima , e a Porta. Na Cidade do Porto fe praticará o mefmo,
por modo refpedivo. E havendo quem queira defpachar ou a
bordo dos Navios , ou na ponte da Alfandega , ou para baldea-'

rem para fora , ou para levarem as Partes para fuás cafas o refe-

rido género , naÕ fomente fe lhes dará defpacho na fobredita for-

ma , e naô fomente fe lhes darão a tara e favor abaixo declarados,

mas também fe lhes abateráo de mais dez toftoens de prémio em
cada caixa na conta dos Bilhetes , e fe lhes darão mais féis mezes
de efpera para o pagamento dos direitos , além do efpaço que ti-

verem para o mefmo eífeito os mais despachadores. Pelo que
pertence ao favor das taras , fe praticará o mefmo que atégora
íe praticou , abatendo-fe de cada cinco arrobas huma , em bene-
fício dos despachadores , ou eftes despachem os aíTucares para o
confumo do Reino, ou para o extrahirem delle para os Paizes
Eftrangeiros. Pelo que pertence aos direitos , os aftucares que íe

despacharem para o confumo deftes Reinos , pagaráó por cada

arroba



I—MMa«>Jt-y YirT nttatBMMaaaaJ—jMBMiMi

arroba do branco, limpa da tara , o mefmo cruzado, que pagarão
atégora , e por cada arroba do maícavado, dous toáoens, na con-
formidade da Ley de treze de Setembro de mil fetecentos vinte
e cinco , defcontando com tudo o donativo

, porque efta contri-

Jbuiçao ceíTará inteiramete desde a publicação do preíente Decre-
to. Porém o aííucar que fe despachar para fóra , confiando por
legitimo modo que he extrahido para qualquer Paiz Eftrangei*
YOy íe dividirá na conta por cabeça em duas partes iguaes, ou
ametades, depois de fer abatida a tara acima ordenada. Huma das
ditas ametades pagará o direito na mefma fórma , em que o pa-
gar o aíTucar, que for despachado para o confumo do Reino :

A outra ametade que refta, fe dará aos despachadores hvrejde^^

todo o encargo a favor do Comercio, o qual gozará deíle benefí-

cio, quanto ao pretérito, desde o dia doze de Agofto do anno pró-
ximo paíTado ; e quanto ao futuro , até que Eu feja fervido dar fo-

bre efta matéria outras mais amplas providencias. Peio que per-
tence aos fretes dos Navios, que transportao do Brafíl eíle gé-
nero ; Sou fervido ordenar

, que a respeito delle fe obferve em tu-

do , e por tudo , o mefmo que tenho eftabelecido a favor do taba-
co , e fua Navegação , pelo Capitulo fete do novo Regimento da
Alfandega defte fegundo género desde o §. i . até §.final inclufívè.

Porém os feiscentos reis de cada caixa, que atégora pagarão os do-
nos dos Navios do preço que recebiao dos fretes , ficaráó daqui
em diante transferidos no género , a cargo dos que o despacha-
rem , para fe haver delles nos termos , e nos caíos , em que paga-
rem os mais direitos acima declarados. Pelo que pertence aos pri-

meiros preços do Brafil, fendo certo que todos os fobreditos favo-
res , nos despachos, direitos, e fretes, fe fariao inúteis, fe o aííucar

fe naõ pudeíFe achar no agro , com tal proporção no cuílo, que o
Lavrador ganhaífe em o fabricar , e o homem de negocio o achaí-

fe á íua conta em o extrahir : Eftabeleço que daqui em diante na
Bahia de todos os Santos , nem cada arroba de aífucar branco
fino poífa exceder o valor de mil e quatrocentos reis ; nem do
branco redondo , o valor de mil e duzentos reis ; nem do branco
batido , o valor de novecentos reis ; nem do mafcavado macho , o
valor de feiscentos reis ; nem do mafcavado batido , o valor de
quinhentos reis ; nem do mafcavado broma , o valor de quatro-

centos reis, livres, e líquidos para os Lavradores. Osaíílicares
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do Rio deJaneiro , Parnambuco , e Maranhão , íerao vendidos

ao mefmo refpeito , com a diíFerença de cem reis de menos por

arroba em todas as qualidades, epreços acima eftabelecidos : tudo

iílo íob-pena de que as peíToas , que excederem os fobreditos pre-

.

ços em qualquer dos referidos Eílados, depois de fer paliado hum
anno, contado do dia da publicação , que nelles fe fizer deíle De-
creto , encorreráo nâs mefmas penas eftabelecidas pelo Capitulo

fexto , e §. 2. do novo Regimento da Alfandega do Tabaco, con-

tra os que venderem erte género nos Portos do Brafil por preços

maiores, do que lhe foraô por Mim determinados : íuccedendo

porém aperfeiçoarem-fe os aííucareS do Rio de Janeiro , Par-

nambuco , e Maranhão , de forte que venhaõ a ter proporção

na bondade com os aíFucares da Bahia , fe me reprefentará pelas

partes intereíTadas o que houver a eíle refpeito , para dar a provi-

dencia , que for conveniente. E no cafo em que também fucceda

haver nos fobreditos Eftados alguns annos de taes efterelidades

,

que os Lavradores nao cheguem a recolher nelles pelo menos
meia íafra, neftes cafos poderão os mefmos Lavradores recor-

rer ás mefas de Infpecçaô
, que novamente mando eílabelecer,

as quaes pelo Regimento que lhes mando dar, terão a jurisdic-

çao neceífaria , para conhecerem da legitimidade da caufa que
lhes for allegada , e para fobre a notoriedade delia poderem ac-

crefcentar desde cem até trezentos reis por arroba , conforme a
exingencia dos cafos que lhe forem prefentes. As mefmas Cafas
de Inlpecçaò teraõ também a jurisdicçaô neceílaria

, para evi-

tarem as fraudes que fe tem introduzido nas qualidades , e pezos
dos mefmos aíFucares , em ordem que todos cheguem a eíle Rei-
no qualificados , de forte que os enganos dos particulares venhao
a ceifar inteiramente, com beneficio commum da agricultura, e do
Commercio geral. Quanto ao Tabaco, tenho deferido com o no-
vo Regimento da Alfandega , que na Data de dezafeis do corren-

te baixou á Junta da Adminiílraçaõ deíle género. O Confelho
da Fazenda o tenha afilm entendido , e o faça executar na parte

que lhe toca
, por eíle Decreto fomente : O qual mando que va-

lha, naó obílantes quaesquer Leys, Regimentos, ou Ordens
contrarias , que para eíle eífeito fomente hei por derogadas

,

como fe delias fizefi^e expreíFa menção. E quero também que ef-

te valha , e tenha força de Ley como fe folTe Carta paíFada pela

Chan-
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Chancellaria
, poílo que por ella nao paíTe , fem embarfro das

Ordenaçoens do Livro fegundo titulo 39, 40, 644, que dif-

poem o contrario. Salvaterra de Magos em vinte e fete de Ja-
neiro de mil fetecentos cincoenta e hum.

Com a Rubrica de Sua MageJIade,

Cumpra-fe , e regifte-fe , e com a Copia delle fe expidao
as Ordens neceílarias. Lisboa, 30 deJaneiro de 175 1. Comféis
Rubricas dos Minijlros do Confelho da Fazenda,

Regiftado no Livro dos Decretos da Secretaria de Eílado
dos Negócios do Reino, a foi. 1^^ verf.






