CEN.TRO COMMERC1AL DO PORTO
ALVITRES
SOBRE O

•

IIECESSIDADES DA lLF!IIDEG! DO PORTO
A.PRSSE!'iTADOS ..lO

m ....• IIISTRO IAS FIIAIÇAS
PELO

Centro Commercial do Porto

Exc. mo Snr. Ministro:
De modestos intuitos é a presente contribuição de
trabalho que temos a honra de offerecer á benevola consi
deração de V. Exc.·, versando um complexo assumpto
o

expediente fiscal adllaneiro.
E incompleta e será sem importancia semelhante

tentativa i mas deverá attender-se a que, dos serviços
aduaneiros, apenas pretendemos considerar a sua execu
ção que a julgamos enredada de difficuldades e de em
baraços, e de tal natureza que necessario se afigura o
seu desapparecimento:-com proveito dos serviços, que

se tornarão faceis e claros, e do commercio que verá re�
duzidos, não já escusados encargos, mas dispensaveis
incommodos.
Portanto ao expediente alfandegario e ao que mais
directa e particularmente lhe concerne, nos limitamos; e
de preferencia ao que, por mais pratico e praticavel, não
carece de previa reformação das leis liscses para ser
a!tendido: -porque fá ,,'ellas exista uma pade do "eme,

dio pa,-a os males a cw"a,·.
ALVITRES
1.'

Que as amos/roas, de que trata o n.O 2.° do art. 4.°
do Regulamento dos serviços aduaneiros, sejam remetti�
das á secção de reverificação, denominada de abertura;
sendo competentes e bastantes os reverificadores para
lhes concederem a sahida reclamada, por meio das res,
pectivas guias, pelos despachantes.
2,'
Que a extracção de amostras de chá e semelhantes
seja feita nos respecti\'os armazens, como antigamente,
sob a vigilancia do competente encarregado, e gratuita�
mente, servindo para a sahida uma simples guia.

o grande trabalho e o complicado expe,
diente hoje exigido para a extracção d'estas
amostras, são injustificados e manifestamente
contrarias á simplificação dos serviços.

3,'
Que seja dispensada aos capitães de navios a apre,
sentação do pmleslo de avaria a que allude o § 2,' do

art. 16.° do mesmo Regulamento, e bem a ssim a simples
declaração de a haver tido a bordo; devendo considerar-se
como sufticiente, para a regularisação da mesma avaria,
a

prova da sua existencia no objecto avariado.

o protesto de avaria, quer perante a al
fandega, quer perante o consulado, é sempre
superfluo e embaraçoso;

c,

se o capitão se des

cuida ou se esquece de o apresentar, é causa,
geralmente, de não pequenos prejuízos commer
Claes, no caso evidente da existencia da avaria.

-1-.°
Que se conceda aos capitães a faculdade de entre
garem os mallifestos e quaesquer declarações relativas
aos carregam�ntos dentro de 24 horas contadas da visita
fiscal, se não o houverem feito no acto da entrada da
embarcação.

o que se pretende é já, em parte, con
cedido pelo art. '7.0 do Regulamento de 3 1 de
janeiro de 1889, quanto a manifestos.
-

J.

o

Que os capitães sejam ainda exonerados de junta
rem aos manifestos os cOllhecimenlos cOllsula,oes, corno de
termina o artigo acima referido.
Em nenhuma nação da Europa, incluindo
a Hespanha, são (aes conhecimentos exigidos.
Os conhecimentos originaes podem ser legalisa
dos nas alfandegas perante os manifestos. E, no
caso de duvida, serão revalidados pelos consi
goatarios das embarcaç.ões ou pelos respectivos
capitães.
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6.°
Que seja <llé 3 % a lo/e"allcia em todos os generos
ou mercadorias conduzidas a granel, isto é, soltas, em
montão, sem tara, ou resguardo de especie alguma, em
bora susceptiveis de serem contadas.
A tolerancia d e , % concedida pelo art.
22.° do Regulamento de 3, de janeiro de ,889,
em relação a tabo3S e aduelas, é insufliciente.
Indispensavel é consignar a doutrina já expres·
sa nos accordáos do Tribunal da 2.a instancia
n.05 2:255 e 2:304, de 28 de fevereiro e 25 de
setembro d e '908, fundados no § unico do art.
,85.° do decreto n.· 3 de 27 de setembro de
,894,
_

/.

°

Que sejam eliminadas as facturas cOllsular-es, tam
bem conhecidas por decla,-ações de ca"ga, uma vez que,
além de estar mais que provada a sua inutilidade prática,
embaraçam em mui,os casos o expediente do despacho.
Estes documentos, complelamente dispen
saveis pelo fisco, são a causa de constantes
difficuldades, principalmente no commercio in
directo.
8'
Que abolidas as declarações de carga, se dispense o
pagamento dos emolumeulos cOPlSUla1·es.
9·°

,

Que não podendo o Estado prescindir de taes emo·
lumentos, os cobre por processo differente do actual,
,,'uma das l)i�lS dos cOllhecime111os; por exemplo, que,

chanceIlada, .ssignada e esta mpilhada pelo consignatario
d. mercadoria ou por um despachante official, seria a
UnIca legal perante a alfandega para o etleito do despa
cho.
Claro que a estampilha, em substituição
da cobrança dos emolumentos consulares no res
pectivo consulado, seria do valor d'aqueIles emo
lumentos augmentado com' mais 100 réis do
seIlo do conhecimento.

Que as mercadorias de qualquer peso, mas de valor
inferio,' a 25;f!;ooo reis, sejam isentas do pagamento d'a·
quelles emolumentos, á semelhança do que actualmente
se pratica, com a differença na modificação do peso ;
conservando·se n o entanto a percepção dos emolumentos
consulares, q u ando subsista.

Que se restabeleçam as disposições do artigo 7(. 0
do Regulamento de 4 de junho de ,886 em vez das do
artigo 38.0 do Regulamento de 3, de j aneiro de ,889,

É de justiça que cesse a
dos capitães, quando provem
trega d a carga directamente
descarregando-a para barcas
cidas.

responsabilidade
haver feito a en
aos recebedores,
por estes fome·

Que se dispensem de l'isilas de complela desca"ga,
de que cuidam os artigos 43,0 e 44,0 do Regulamento ci
tado no 0.0 an terior os paquetes e vapores que condu
zam carga em transito.
t

N'estas condições são inteiramente inuteis.
Já assim o indicava o Regulamento de 4 de ju
nho de ,8g6, artigos 74." e tIS'

l3."
Que se substituam as disposições dos artigos 80.°,
82." a 84 .' do Regulamento de 3 1 de janeiro de 1 889
pelas dos artigos 1 57.", ,58. " e 162. " § unico, do Regu
lamento de 4 de junho de ,886.
Em barras como a do Douro, sUJeitas a
marés, cheias e interrupções causadas pelo mar,
são inadmissiveis exigencias e restricções des
necessarias pela sua nenhuma utilidade, antes
prejudiciaes á navegação.

Que a guarda fiscal seja completamente subordinada
ás alfandegas pelo que respeita á policia e vigilancia, como
preceituava o Regulamento de 3 , de janeiro de ,8 9.
A reforma de 27 de setembro de 1 894 cen
rralisou estes serviços nas mãos do Administra
dor Geral das Alfandegas.

Que sejam abolidos os emolumel/tos á fiscalisação ex
lema, estabelecidos peio decreto de 1 3 de abril de '903 ;
salvo no caso de serviço por motivo de naufragio ou
quando reclamado pelas partes, por não ser obrigatorio.
o Estado já paga
telar os seus direitos.
partes ser compellidas
d'elles tem dado logar

á fiscalisação para acau
Não devem, por isso, as
a pagai-os. A percepção
a abusos.
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,6.'
Que seja dada á legação de Leixóes aUlOnom i a rela
tiva para resolver casos de serviço, referentes á navega·
ção ; entre outros, auctorisando, a descarga parcial ou
total da carga destinada ao Porto.
o porto de Leixões, em virtude das suas
condições, carece de que lhe sejam concedidas
particulares facilidades; algumas das quaes já
hoje gosa, mas auclOrisadas pelo chefe da L'
repartição da Alfandega do Porto, o que so
bremodo atenuam as operações da descarga.
Convem que o chefe da delegação seja au
ctorisado a conceder francamente essas facili
dades.
17.0

Que os chefes das A l fandegas possam relevar a
falta ou c,·escimo de alguns volumes, quando não haja

·
indicios de fraude ou cujos direitos não excedam dois
mil réis.
Já o decreto de '7 de setembro de ,885,
n.O 6, auendia, em parte, ao que se pede.
,8. '

Que as falias ou crescimos de volumes nas descar
gas sejam sempre consideradas como ',"allsg,"eJsões e em
caso algum punidas com multa superior aos direitos das
mercadorias; excepto se fôr provado evidentemente o
descaminho.
A aClUal legislação, artigos 9.' e ,3.0 do
decreto n . ' 2 de 27 de setembro de ,894, é por
demais rigorosa. Precisa de ser reformada por
completo.

8

De todos é sabida a rapidez, cada d i a mais
accentuada, com que são embarcados os carre·
gamentos dos vapores; de que resultam frequen
tes enganos, a maior parte das vezes sem iro·
portancia e dos quaes nenhum prejuizo se ori
gina para a Fazenda. Deve por isso usar-se d a
maxima equidade e benevolencia por faltas d'esta
natureza.
1 9,'
Que se revogue o artigo 15.' do decreto n . ' 2 de 27
de setembro d e 1894. Não pôde ser m ais odioso o artigo
cuja revogação se alvitra.
Não pôdem, de modo algum, o. capltaes
de embarcações, parte das quaes com centenas
de tripulantes, ser responsaveis por faltas que
não commettem e para as quaes não concorrem.
20. 0
Que, desde que s e ja concedido o indicado no n . ' 5.',
se prejudique, como não pôde deixar de ser e tanto con
vem á facilidade e rapidez do expediente, a cOllfel'meia e
,-ecollfere1lcia dos conhecimentos.

Que os conhecimentos para o etreito do despacho,
não prescindam d a chancella e as.<ig"atm-a do recebedor
da mercadoria, ou, em substituição de um a e da outra,
da chancella d'um despachante officia\.

Que os conhecimentos para terem completa validade
mencionem, conjuntamente com as formalidades indica
das antecedentemente :

A
�

9

Qualidade, nacionalidade, nome da embarcação e
do seu consignatario ;
Sua procedencia e data da partida ;
Porto de destino e data da chegada a este;
Sua contramarca ;
Assignatura do capitão ou piloto, podendo ser substi·
tuida pela do consignatario ou respectivo despachante;
Quantidade, qualidade, peso bruto e marcas e nu·
meros dos volume s ;
Natureza generica d a mercadoria, seu valor, proce�
dencia e origem ;
Nome do seu verdadeiro remettente ou vendedor,
não podendo o carregador figurar como tal ;
Seu verdadeiro comprador ou recebedor, quando
não venha á ordem.
Havendo"se baldeado a mercadoria, deve indicar·se
onde se realisou a baldeação e para que navio ; obser·
vando-se então com respeito a este as mesmas formali
dades prescriptas para a primeira embarcação"

Que, para os perlellces feitos em separado dos co
nhecimentos, se adoptem as mesmas formalidades que
d'estes precisem constar, á excepção d'aquellas que, por
prescindiveis sem prejuizo para o fisco, por impossibili
dade da sua menção ou não exigi veis pela natureza do
documento, não possam apparecer n'estes pertences.

Que da mesma fôrma se proceda com relação a
ca,"las de pOl"le e bolel,"ns do caminho de ferro ou docu·
mentos simila,"es dos. correios.

lU

Que o aver'bamenlo dos per'lel/ces, extrahidos dos co
nh ecimentos originaes, seja feito ou legalisado por despa
chante official na primeira via d'aquelles conhecimentos,
o qual, dando resro, se cassará e juntará, cantellado, ao
respectivo manifesto; n ão dando, será o averbamento
nleste annotado.
Que quaesquer dive'"f(fllcias entfe os conhecimentos
ou documentos semelhantes e os volumes, como quanti
dade e qualidade d'estes, marcas, numeras, pesos dentro
da tolerancia da lei, e outras de que o respectivo despa,
chante queira tomar responsabilidade, na qual fica envol
vida a do dono da mercadoria, possam ser pelo despa
chante lzanllouisadas, em summario, nos respectivos do
cumentos.
27'·
Que não preferindo o despachante da mercadoria
effectuar as /rm'mollisaçóes da maneira expendida, se rea
lisem então unica e simplesmente, e sob a responsabili
dade respectiva, pelos consignatarios, capitães ou despa
chantes dos navios a que taes divergencias respeitarem.

Que as han1l0UlSaçÕes tanto se possam fazer nos
conhecimentos ou documentos similares como nos des·
pachos, tendo·se em conta, para este fim, a altura em
que appareçam as dilJergellcias.

Que para este e demais objectivos de interesse com
mercial, facilitantes do expediente aduaneiro, se faculte
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francamente ao despachante a entrada nos depositos e
outras dependencias alfandegarias, bem como o exame
dos documentos de que haja necessidade.
30.'
Que sela abolida a exigencia do abollo da assig>.a
tW'a endossante, nos conhecimentos á ordem por assigna.
tura de negociante matriculado, ou por qualquer outro
abono, uma vez que o conhecimento á ordem é, como
outros documentos em identicas condiçóes, propriedade
do portador ou de quem este representa.

É mais racional que, o'este caso, assigne
e carimbe o conhecimento á ordem, endossado,
ou por en dossar, quem se apresenta a despa
char a mercadoria ou o seu consignatario, po
dendo substituil-o o despachante. Prevista e in
cluida esta razão na legalisação dos conheci
mentos de que tratam os n.OI 2 1 e 22 d'estes
alvitres, em vez do preceituado o'este numero
poderia lavrar-se simples termo de fiança.

Que em caso de e:\-I,"Qv;o de cOllhecimellto ou docu
mento semelhante, este se substitua por uma segunda
via ou declaração do negociante a que respeita ; e n a
qual se responsabilisará, acom panhado d e fiador ido
neo, perante a Alfandega, pela importancia d a mercado
ria constante do documento extraviado, coberta com os
direitos e mais 50 "/0 do valor d'aquella; devendo tal res
ponsabilidade, reconhecida por notario, ser averbada no
respectivo manifesto ou documento da especie d'este,
pelo empregado competente, e declarado o facto pelo
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despachante no bilhete respecti vo, quando se trate de
despacho.

Que permittido o que se alvitra seja dispensada a
obrigação de corre,' editos, o que o exposto no numero
anterior pretende substituir-por ser demorada e dispen
diosa tal formalidade ; desnecessaria por assim dizer e
de grande transtorno e prejuizo commercial .
Que lembre, só u m a vez, h a muitos an
nos, os editas tiveram razão de sef.
33.'
Que a responsabilidade de que trata o n.' 3. rever
ta, em caso de fraude, a favor da entidade lesada, con
siderando-se como acto fraudulento não só o faclO d a
submissão da m ercadoria a despacho, como a simples
substituição do documento julgado perdido, e a circums
taneia de ser dado ou tomado como penhor mercamil;
sendo cumplice� o'este caso, o tomador.

Que o serviço de descar-gas e anlla�e"s ande sempre
em dia, e nunca, como presentemente, atrazadissimo;
para o que é necessario que os respectivos encarregados
sejam em numero sufficiente.
3":l. ,
Que os livJ"Os do movimell/o do despach o se concen
trem n'um só ponto, havendo para cada um seu empre·

gado de egual categoria, presidindo ao serviço o mais
antigo.
Os livros poderiam ser: um para os despa
chos de 3fmazem de numeras impares, e outro
para os de numeras pares; um para os despa
chos immediatos e numeras impares, e outro
para os de numeras paroes; e os precisos para
todos os demais despachos 'lue hajam de ser
lançados n'estes livros e 'lue receberão indistin
ctamente o numero de ordem.
36.'
Que os nll",.,-ado,·es dos despachos sejam �antos
'lu.ntos os livros, sendo os despachos distribui dos pelos
despachantes, a uns ou a outros� conforme melhor con
venha ao expediente e o mais equitativamente passiveI.

Que, portanto, se dispensem os presidentes das
",esas de Abe,.lmoa, por desnecessarios.

38.'
Que nos armazens de maior movimento haja dois
livros, um para contramarcas impar*es e outro para con·
tramarcas pares, cada um entregue a seu encarregado.
39· '
Que as mercadorias nos armazens sejam notadas em
borróes, primeiramente, logo na sua entrada, descarre
gando- se nos mesmos borrões â medida que forem 5a·
hindo.

Isto emquanto a respectiva contramarca
esci\'er á descarga; porque, terminada esta, de
vem as mercadorias ser descriptas nos livros
prlOclpaes em face do borrão ou livros auxi
liares.
40. 1'1
Que, para facilitar a escripta e serviço de armazens,
sejam as respectivas folhas aos mesmos distribuidas sem
perda de tempo, logo á entrada dos navios.

Que as mercadorias não pedidas a despacho imme
diato e que tenham, por isso, dado entrada no armazem,

sómente paguem o trafego correspondente ao despacho
de armazenagem, sendo isentas de taxa dobrada e de
multas quando despachadas no praso de 10 dias depois
da sua entrada.
Nunca� por vontade do negociante, a mer
cadoria obrigada a despacho immediato deixa
de ser pedida por ellc; ha sempre um motivo
forçado que o constrange a proceder em deshar
monia com o determinado pelos regulamentos.
Ou porque não receba o conhecimento a tem
po, ou porque o pertence não póde ser averbado
a horas, ou porque constando do mesmo conhe
cimento mercadorias para diversos, não podem
todas despachal.as simultaneamente. Pagando
estas mercadorias trafego por inteiro, já se póde
considerar multa sufficiente. O que fôr além é
uma extorsão, uma iniquidade que a Alfandega
commette.

Que sendo todas as mercadorias obrigadas á verifi
cação, quer se trate de despacho de armazenagem, im
mediato quer de outro, devem acabar as participações
e multas por divergencias entre as declarações e a veri·
ficação, a bolindo-se egualmente o disposto no n.O 2.0 do
artigo 264. o do Regulamento de 3, de janeiro de ,889.
Se é certo que o despachante ou o nego
ciante tem a facurdade de examinar, previa
mente, a mercadoria-pagal1do; muitas vezes,
porém, mesmo assim, lhe é difficil senão impas
sivel dassifical-. pauta lmente por falta de co
nhecimentos e dos indispensaveis elementos para
tal fim . Dado o engano, como na Alfandega não
se admitte boa fé ou ignorancia em despachan
tes e negociantes, logo elle é considerado pro
positado, de intenção criminosa, fraudulento, e
as multas são applicadas systematica e infalli
velmente. Os factos comprovam o aflirmado.
E mais ainda que os rigores da verificação e
d a reverificação se comprazem, quando o nego
ciante não sabe declarar a simples nalUreza d a
mercadoria o u a classificação pautal qu e lhe
corresponde ;-ern pauta, ao presente, só intelli
givel ou decifravel pelos que lhe conhecem as
alterações e os desdobramentos que a substi
tuem, verdadeiras surprezas para os menos ar·
gutos ou desconhecedores da trama pautal.
., o

4°·

Que o praso para se effectuar a verificação das mer
cadorias, pedidas a despacho de armazenagem, seja de .s
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dias, contados d a data aa existencia dada á mercadoria,
reentrando então para o respectivo armazem, selladas e
acompanhadas da competente guia simplesmente.
44·'

Que seja dispensado o "equerimenlo para propôr de
novo as mercadorias reentradas a despacho, visto que
nunca póde ser negado tal direito.

Que acabem as multas por motivo de reentrada,
uma vez que esta só se dá devido a razóes sempre at·
tendi veis; justificando-as, geralmente, a irrealisação da
quantia necessaria para pagamento dos direitos.

Que se tenha como mu Ita bastante a cobrança das
taxas do trafego em duplicado.
47"

Que se modifique o processo seguido sobre avan'as,
sendo julgadas, em primeiro lagar, pelo verificador e des
pachante ; em segundo lagar, pelo reverificador e um pe
rito nomeado pelo negociante ; e no caso de novo em
pate, decidirá u m perito nomeado pelo Tribunal do Com
merclO.

Que não se considere sómente como avaria o dete
rioramento dos objectos pela agua do m a r : que todo e
qualquer damno n'elles produzido, como quebras, ferru-
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gero, manchas, etc., os invistam no direito de gosar o
.
abatimento da avaria respectiva .
49·"
Que se acabe com as taxas ad va/OP'em, inclusive as
dos tratados ou convenios.
Poucas existem já, e as que existem facil·
mente se poderão converter á taxa fixa. Dão
constantetnente logar a embaraços e questões
que convém evitar em beneficio do commercio
e da alfandega.
50."
!.lue seja facultativo fazer pOl' dec/a.'ação os despa,
chos de reexportação, transito, baldeação e transferencia,
e não como determina o art. '94." do Decreto n .' 3 de
27 de setembro de ,894, uma vez que a verificação é
sempre systernatica.

Que a reverificação se possa ra,e,. a pedido, mesmo
verbal, do despachan,e ou verificador, a fim de dissipar
duvidas que possa haver sobre a verificação,

Que nunca deixe de sahir, quando convenha ao in,
teressado, uma mercadoria cujos direitos hajam sido
pagos ou depositados uma hora antes de terminar o ex,
pediente, como mandam varias ordens de serviço, a uI·
tima das quaes, publicada em '908 , tem o n," 157, d a
Alfandega d o Porto,
,

IS
o art. 196.o do decrelo n. o 3 de 27 de se

tembro de 18g..1. assim o determina; dá· se, po
rém, o caso de muitas vezes demorarem-se os
despachos na reverificação, acontecendo tambem
haver grande demora na entrega d a mercadoria
pelo trafego depois d e reverificada.
-"

JJ.

o

Que, para este fim, nunca os porteiros possam au
sentar·se antes de dar sahida ás mercadorias promptas a
demandar a rua.
54.0
•

Que o despachante não tenha lIecessidade de pedir
que o serviço de verificação seja feito fóra das horas do
expediente; bastando declarar que pretende se faça as
sim no local que indicar e mediante deposito dos direitos
"e mais um terço.
N'este caso o verificador será indicado pelo
presidente do despacho, bem como o reverifi
cador.
- o

JJ.

Que o se,"v;ço exlraordillario nunca se misture com
o serviço ordiuario, para que este não seja prejudicado,
pois que aquelle é pago justamente para ser feito fóra d a
Alfandega. Que seja, todavia, eflecruado promptamente,
pagando-se o serviço no proprio bilhete e não por meio'
das actuaes guias.
56.'
Que se annullem tambem as cadernetas relativas
a tal serviço, por incommodas e inuteis.

J9

No despacho e duplicado encontram· se ou
encontrar-se-ão todos os el ementos para quaes
quer notas ou escripturação.
;:;" ... o
/.

J

Que as quantias pagas a mais ou a menos nos despà.
chos, por erros de calculo, verificação e outros, se rece·
bam ou paguem por meio dos proprios avisos, dentro de
2-l- horas, tanto umas como outras; acabando-se com os
encontros em identicos despachos e com a s demoras e
in j ustas aucrorisaçóes superiores, quando as quantias a
receber não tenham sido restituídas ou indemmsadas deo
tro do anno economico em que se originaram.
Dá-se o c aso, muitas vezes, de só tarde ha
ver despacho em que possam ser feitos os en
contros, ou nunca mais quando d e particulares,
do que resultam prejuizos e embaraços para os
interessados. Assim como o Estado quer rece
ber immediatamente sem olhar á fórma da co
brança, assim se deverá praticar quando o Es
tado tiver de pagar.
,8.0

Que assim como o despachante é competente para
pagar estas quantias no praso de 2-+ horas ; c: sendo tam
bem competente para pagar e depositar direitos e elre
ctuar outros pagamentos perante a Alfandega, se lhe de
egualmenre todo o direito para receber quacsquer quan
tias, seja qual fôr o monrante ou a pro\'cnicncia, visto
que representa o seu constituinte, que lhe confiou esse
direito, e a sua fiança responde por todos os seus actos.
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Que os reverificadores se concentrem n'um só ponto,
formando um a unica secção, do que resultará acabar-se
com reverificadores especiaes de Aber'/ura, Paleo: Estiva
e Delegações, distribui dos ás semanas. Os despacil0s re·
unidos na secção de reverificações é que deverão distri·
buir-se pelos reverificadores, segundo o seu numero de
ordem, podendo estes visai-os ou reverificar a mercado·
ria consoante entenderem, nos logares mais adequados e
no dia em que se reatisar a verificação, se esta se ulti·
mar uma hora antes do encerramento do expediente .
60.0
Que os reverificadores de serviço nas Delegações se
j a m indicados na vespera do dia em que tiverem de des
empenhar a s suas funcçóes, sendo para este fi m a indi·
c ação feita pelo chefe do despacho.

Que os verificadores não se fixem, como até agora,
nlesta ou n'aquella mesa, a fim de cessarem as especza
lidades em materia de verificação.
Os verificadores devem ser aptos para todo
e qualquer serviço e não para certo e determi
nado; desempenhando o que lhes tocar por
sorte, e por justo motivo de serviço ou exigen
cias do mesmo, trabalharão ora n'umas ora
n'outras mesas.

Que a medida ordenada, ultimamente, pela direcção
da Alfandega do Pono, distribuindo praças da guarda
fiscal par-a a casa da aber'lllra. a fim d e vigiarem que não
sejam desviadas mercadorias d e fadl transporte, meudas,
se mantenha e lorne extensiva ás outras casas de verifi·
cação; devendo, todavia, esses guardas ser mudados e
substituidos de quando em quando.
Para que a medida possa produzir melhor
os seus eHeiros, deve dar-se a todos os guardas
o pleno direito de se approximarem das merca
dorias que se estiverem verifi� ando, embora
contra vontades superiores.
Ó••• o
).

Que se installe melhor e se amplie o museu das
amo�tras que servem nas contestações, e que no mesmo
se crie um lab01-aJorio chimico destinado ás ana,,"ses oe
cessa nas ao serviço de verificação.
6-+.'

Que seja permittido aos despachantes fazer no museu
as consultas e experiencias necessarias, relativamente a
classificações de mercadorias submettidas a despacho.
- ,
6o.

Que o a1la/ysla, escolhido do quadro dos verifica
dores, ou com prática de verificação, seja ao mesmo
tempo, o secretario do Tribunal Technico e o chefe
d'aquelle museu, onde h a verá o pessoal preciso e com-
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pctente para trazer sempre em dia o serviço das contes
taçóes e o das anaJyses.
66.'
Que não seja necessario pedi,' 011 ,'eque,·e,., em caso
algum, aquillo que a lei permine ou obriga fazer. Assim :
Pedir para depositar e liquidar direitos que se pódem
depositar e tem de liquidar ;
Pedir para abandonar mercadorias aos direiws, uma
vez que a lei o não prohibe ;
Pedir para reexportar ou despachar para consumo
parte das mercadorias, visto Que é contra o direito impe·
dir o dono da mercadoria de fazer d'ella, legalmente, o
que lhe con vier;
Pedir para contestar qualquer classificação, logo que
a lei auctorisa 3 contestai-a.
Finalmente, que não se obrigue o negociante ou des
pachante a pedidos e requerimentos que, dentro do ex
pediente do despacho, são verdadeiras superfluidades.

Que não se multe o facto do acondicionamento de
mercadorias, considerada como inflama veis: o alcool em
frascos, a celluloide e outros, com generos ou artigos que
o n ão são.
Perminindo-se despachar por armazenagem
a aguardente, o cogoac, etc., é um contrasenso
a applicação de penalidades áquelles outros ge
neros que, para mais, não vêem isolados como
estes. É verdade que existe a disposição que
manda considerar como materias inftamaveis a
celluloide ; mas em punhos e collarinhos, em bo
necos e castóes para bengalas e guarda-chuvas,
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etc . , bem como o aleool em pequenas quantida·
des e conjugado a outros generos de diversa na·
tureza é um absurdo.
-

68.0

Que seja modificado o artigo 186.0 do decreto n.O 3
de 27 de setembro de 1894, no sentido de. augmentar
para 8 dias o praso de 4, relativo ao despacho immedia
to, caso subsistam as conferencias e reconferencias de
conhecimentos e pertences.
Muitas vezes, pelo actual systema, e devido
tambem a formalidades commerciaes, o averba·
mento dos pertences, ou indossos no proprio
conhecimento, não se podem fazer ou c ónseguir
dentro d'aquelle praso; dando-se por isso a
applicação de multas e dobradas taxas de tra·
fego com grave prejuizo das transacções com·
merclaes.
69.0
Que as pre'Je1lções aos empregados sobre assumptos
que interessem o commercio� sejam extensivas aos des
pachantes encartados.

Que embaraçado o expediente do despacho, em
qualquer altura, pela Alfandega se dê immediato conhe
cimento ao i nteressado.

Que o 7hblmal do COlltellcioso Teclmico não reuna
durante as horas do expediente, a fim d'este não ser pre
judicado, e que funccione uma ou duas vezes por semana
consoante o numero de contestações a resolver.

Que a Commissão admiuistr-ativa reuna lambem fóra
das horas do expediente.
Aos sabbados, como "gora se pratica, fica
o expediente suspenso algumas horas, prejudi
cando-se serviços que n ão podem sujeitar. se a
Qutros meramente secundarias e que podem
realisar-se depois de encerrado o movimento do
despacho.
., o

7J•

Que se dispense nos despachos de exportação a for
malidaáe do póde emba,'cu'-, por inutil c impertinente.
74.0

Que o serviço de despacho de exportação, incluindo o
da thesouraria, seja independente do outro serviço d e
despacho, para evitar demoras que hoje, devido ao au
gmento da exportação para a Allemanha e as formali
dades respectivas, não podem permanecer sem graves
inconvenientes.

Que, assim, n'esse serviço fique comprehendido o
de piquete.

Que os ajuda>!tes dos despacha"tes possam substi
tuir estes, em todos os seus impedimentos justificados,
pela simples apresentação do ajudante na auseneia do
despachante.

Isto para que seja mais rapido e desemba
raçado o curso do despacho, e visto que o des
pachante é sempre respansavel pelos actos dos
seus empregados. Além de que o despachante,
tendo necessidade de ausentar-se, mesmo em
virtude dos serviços que desempenha, não o
póde fazer, por que em todos os actos se exige
a sua· presença.' De sorte que é uma excepção
ri regra em todos os rnistcn:s assim publicas
como particulares.
77,'

Que sejam dispensados os pmtocollos, por incom
modos e em baraçosos do expediente, e uma vez que os
livros do movimento preenchem com vantagem os fins
d'aquelles. Que os despachantes sejam com tudo obriga
dos a ter um livro semelhante para lançamento dos seus
despachos.

Que as allalrses da mall/eiga e OUtfas semelhantes
sejam feitas no pretenso laboratorio chimico do Tribunal
do ContencIOso Technico da Alfandega do Porto, para
evitar a prejudicial demora da sua effectuação em
Lisboa.
í9"

Que, � conservarem-se os direitos ad valol-em, se
observem rigorosamente o § 4.° do art. 3.' dos prelimi.
nares da pauta e o art. 4'° dos mesmos preliminares.
Assim, concordando o despachante com o
. valor arbitrado, em caso de duvida, pelo ,'erifi·
cador, o despacho. siga os seus termos ordina-
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rios� sem motivo para applicação de mu:ta, e
que só em virtude de contestação e do que, n'es
te caso, dispõe o a rtigo :' .', a multa se applique.
80.0

Que, ainda assim� só se obrigüe a multa quando o
valor, determinado pela contestação, exceder 20 0/0 ao de
clarado ou da factura,

É da maior justiça e convel11cncia para to
dos que se não torça o sentido da legislação com
respeito ás disposições do § -+.(1 ao artigo 3.°
dos preliminares, para que se evitem questões
que só redundam em prejuizo ou desprestigio
de quem a ellas dá logar.

Que os par-/icipalltes

1105 p,"ocessos a"e descami"ho ou

t,-augressão, quando aggravem Oll recorram dos despa

chos ou sentenças, e estas ou aquelles obtenham confir
mação, não sejam isentos das custas e sellos ; por isso
que tanto o accusado como o reu devem pleitear cm
eguaes condições.

Que não sejam nunca obrigadas a seBo

3S respostas

obriga/m'ias escriptas nos bilhetes de despacho.

83.'

Que não seja necessario pedir para se correr despa,
cho po,' declJ,'ação; visto que á parte assiste tal direito
e o facto constitue uma excepção absurda.

Que se desprese para pagamento do "ea" d'agua o
aleool contido nas perfumarias.

É original o que se faz a este respeitO, tão
incerta e impertinentemente, quando se não faz
caso de outro aleool, como aliás é justo, qu e
entra n a composição de outras mercadorias.
85.'

Que os mesmos elementos de prova, adoptados pela
Alfandega, para justificar que uma mercadoria, depois
de entregue a seu dono, deixou d e pagar os direitos de
"idos, se adoptem para demonstl\.1f que outra mercadoria,
nas mesmas condições, os pagou a mais, e sirvam ao
mesmo tempo de empossar, quem a despachou, da in�
demnisação devida.
86.'
Que depois da apposlçao dos sellos n a s caixas d e
"inhos, q ue tcem de ser exportados para a Allemanha,
ou desde o momento em que forem lacradas as caixas
que os contéem, se dispense a fiscalisnção que agora se
exige, nos armazens, até que os vinhos possam embar
car; bastando a verificação no acto do embarque, que
sempre se faz não obstante, dos sellos e d a lacragem.
A fiscalisação exigida é dispendiosa, porque
demanda a presença d a guarda fiscal, nos ar
mazens, desde a sellagem e lacragem até 80 em·
barque, se por qualquer motivo, ás vezes de·
terminado por complicações do expediente, fica
demorado. Tal como se l?ratica, encarece as des·
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pezas e difficulta·se a exportação dos nossos
vinhos para a Allemanha; quando deveria ser o
contrario� se em alguma conta se tem a expor
tação.

Que, mantendo-se o Tribunal do Contencioso Te
chnico d a 2.8 instancia, seja extincro o da [.�; visIo que
os accordãos d'este náo rêem validade para efteito imme
diato, sendo modificados ou revogados pela auctoridade
pessoal e singular do inspector geral do serviço technico
aduaneiro.
Parece que, uma vez estabelecida qualquer
divcrgencia ou contestação, se deveriam proces
sar as exposições das duas partes contenciosas
acompanhadas das respectivas amostras dos ar
tefactos ou artigos que:stionados. Esse processo
seria enviado, dentro do prasa de , dias, á Ins
pecção Geral, e esta devolvel-o-ia com a resolu
ção, dentro de egual prasa, salvo tratando-se
dos objectos sujeitos a analyses scientificas que
demandassem maior praso d e tempo.
88.0

Que o Tribunal do Contencioso Technico junto á AI
iandega do Pono, a subsistir, desempenhe as funcçóes
de Tribunal Technico Consultivo, deliberando sobre clas
sificações d e mercadorias a impor'lat- e não sómente de
mercadorias importadas.
Prestar-se-ia assim um grande serviço, e
evitar-se· i a m lambem verdadeiras surprezas e
prejuizos. As consultas sobre a classificação das
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mercadorias a importar seriam pedidas por re
querimento, junto ou referente a especimens ou
amostras das mercadorias alludidas, e seriam
consignadas no mesmo requerimento, e tudo ar
chivado, mediante recibo, no muzeu d'aquelle
Tribunal, a fim d e aguardar a opportunidade
de produzir o eH'e ito
89"

Que os despachantes das s"des alfandegarias possam
promover, em todas as delegações, despachos de qual
quer natureza, e que nas mesmas delegações-como e m
Leixões, no Correio, etc., possam apresentar-se como re
presentantes dos seus constituintes, a fim de zelar os in
teresses dos mesmos.
90 .'
Que, finalmente e em resumo, a uma commlssao
mixta, de praticas e competentes, seja commettida a re
forma da legislação aduaneira e do expediente correlativo.

1\'luito, porventura de mais, parecerá o que fica apon
tado; como lambem sem a devida e conveniente coorde·
nação.
Mas do cabos não podia brotar a ordem, porque a
imagem do cahos seja tudo quanto á legislação aduaneira
respeita: - dispersa, ampliada, alterada, interpretada, por
mil titulas, diplomas, decretos, portarias, ordens de ser
viço, accordãos diversos, resoluções variadas e acciden
taes , e ainda cortada de imprevistos resultantes quer da
comprehensão pessoal dos interpretadores, quer da natu
reza progressiva de certas industrias, cujos artigos ou
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productos, embora confeccionados com a mesma materia
prima, se apresentam com aspectos diff
cado e á consideraç3o do fisco.
Pois do vasto, complexo e confuso assumpro muito
se deixi)u de annotar, pelos embaraços encontrados na
escolha das preferencias.
Deu-se uma ideia, e tanto bastarâ para justificar'o
arrojo do emprehendimenw.

Como complemento ou consequente effeito dos alvi
tres indicados, cumprirá outra ordem de lembranças:

a) Que se facilite a circulação das mercadorias, na·
cionaes e nacionalisadas, dentro do paiz� chamando-se a
mais rigorosa fisc a l i s ação para as differentes raias por
tuguezas.
b) Que seja preenchido o quadro de venficadores e
"eve,-ificadm'es, em serviço, a fim de serem satisfeitas as
exigencias do expediente, que é prejudicado pela falta de
uns e dos outros nos seus respectivos logares: cessando,
para alguns, as com missões que. estáo desempenhando e
que 'lSpÚ"allles poderão desempenhar sem prejuizo para
o commercio e para o Estado.
c) Que os por'/eiros de elllrada das mercadorias, des·
tinadas aos armazens I, 4, 5 e 6 sejam dois, pelo menos,
pois que um é insuflicientc; e que as portas de entrada
para e!"tas mercadorias sejam tam em duas-utilisando·
se a porra que existe entre os gabinetes do Director e do,
Chefe do despacho.
d) Que o grarlde salão contigua ao dos leilões�
abandonado desde principio, se aproveite para armazem
de mercadorias de pegueno peso , ou para d es pa c ho das
e n co rnrn cn d a s postaes,
caso não liquem em S. B e nto ,
como se pretende.
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o numero d e glliudastt!s do
um, electrico, da força de 20
mil kilos, os quaes compensariam bem o Estado com a
paga dos serviços a prestarem.
I
Que aos actuaes mail/a-cargas se de a força tr3ctora necessaria, por isso que não é bastante a que pre
sentemente os acciona.
Os existentes, além do seu mau estado, não funceio
nam por falta de força ou de energia motora.
Funccionando um de cada vez, a demora no trafego
deve presumir-se com os consequentes prejuizos para o
commercio e celeridade do expediente, e bem assim a s
difficuldades a vencer n a remoção das mercadorias.
g) Que se augmente a quantidade de lJJagolleles
para o transporte de volumes. O s que actualmente exis
tem são i nsufnciemes para satisfazer ás necessidades do
seu constante movimento e circulação essencial de uma
para outra parte.
h) Que nunca se desprese ou interrompa uma das
li"has fe,.,.eas ao longo do caes, como succede ás vezes ;
antes se utilisem sempre as duas no movimento dos vo
lumes por entrada ou por sahida, sendo conveniente pro
longar uma d'ellas de fórm a a communicar com o caes
"
da estação Porto A, a fim de con duzir as mercadorias
destinadas á mesma estação.
I) Que os generos sahidos da casa de verificações
da Estiva transitem por uma das linhas do caes e si·
gam para 3 rua por uma porta proxima á estação de Por
to A, ou pela porta entre o quarteirão central e o do
oeste; o que encurtaria o percurso dos generos desde a
casa das verificações até ri porta do fim do caes, fronteira
á rampa de Monchique.
jl Que o despachante não seja obrigado " pedir que
.:}ualquer mercadoria saiha por uma ou oulra porta, quando
d alfandega tem de mandal-. sahir impreterivelmente por
.

Que se;: augmente

�aes, não se dispensando

uma d'ellas; salvo o caso de convir ao despachante a sa·
hida pela porta que _não seja ordinariamente preferida, que
então o declarará n o despacho simplesmente_
J) Que a porta por onde actualmente sahem as
mercadorias da Abeo-Jura se destine á sahida das do
pateo slIpplemen/at', quando esta casa de verificação con
tinue a funccionar e principalmente aonde está.
III) Que a sahida das mercadorias verificadas no
caes se faça pela mesma porta, quando d'esta estejam
mais proxi mas; . devendo apro\'eitar-se a porta d e oeste,
no extremo do caes, para a sahida d'aquellas que se ve
rificam no armazem n." 7 e para todas as que lhe ficam
proxlmas,
n) Que a parte de leste, ha muito fechada ou nunca
aberta ao serviço, da sala chamada da Abe1'/lwa, sirva ao
utilissimo fim para que se destinava : para dar sahida ra·
pida e commoda ás mercadorias d a referida casa d e A be, ·
-

/lwa.
o) Que o terreno desapproveitado, entre a estação
do caminho de ferro Porto A e a Alfandega, se destine
a um muito n ecessario abrigo das mercadorias sahidas
pela porta de que se occupa a alinea anterior ; abrigo
desde ha muito desejado pelo commercio.
p) Que, port � nto, e para conveniencia geral, se
mude a Abe,'lw'a da casa de verificação de tecidos� etc"
para onde é a reverificação e sellagem, a contagem e a
secção dos despachantes; mudan do·se, por sua vez, to
das estas secções para o grande salão onde se etl'ectuam
as verificações. Como presentemente se faz o serviço as
mercadorias entradas andam aos encontrões ás que sa
h em; o que é causa de embaraços e de confusões repe·
tidas.
q ) Que outro abrigo ou coberto se construa sobre
a porta do quarteirão central que dá sahida ao a,.,·o;, a s -
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suca,', etc., a fim de não ficarem expostos ao tempo e su

jeitos ao risco da deterioração.
,.) Que aos despachantes seja dada uma i nstallação
conveniente e sobretudo adequada ao trabalho que execu
tam, cheio de responsabilidade s ; e não sendo de mais,
tambem, que os artigos de expediente, gastos no serviço,
a Alfandega Ih'os fornecesse.
s) Que sejam prevenidas, quanto possivel, quando
não possam ser evitadas, as innundações das fiu"nas, já
pelos prejuizos resultantes nas mercadorias, já pelos em·
baraços a que dá origem a sua remoção.

Pois b e m : Se n'outro logar se diz que a legislação
aduaneira é a imagem do cahos, n'este logar e a propo
SilO das installações ai fandegarias� dever-se-á dizer que
ellas são o proprio callOs.
Não sendo possivel ou facil a prompta entrada das
mercadorias e a sua conveniente arrumação nos arma·
zens, e bem assim a sua remoção d'um para outro logar,
porque não existe material auxiliar d'um bom serviço,-o
que succede, em regra, é andar tudo aos montes, em
confusão completa. E d'ahi as difficuldades e os embara
ços de todas as horas e de todos os dias, não só para os
efieitos do despacho, mas ainda para uma mais consen ·
tanea accommodação das diversas mercadorias nos ar�
mazens respectivos.
E porque, tambem, na sahida das mercadorias não
se pratica o que mais conviria que se praticasse, este
serviço, que devia ser simples e desembaraçado, é cons�
tantemente prejudicado por outros ; porque havendo, para
assim dizer� um só caminho para os di\'ersos trajectos
das mercadorias, dentro da Alfandega, estas a cada passo
se chocam e se embaraçam umas ás outras.
3

3,1

Tal não succederia, se outra fosse a distribuição dos
serviços, e maior numero de portas de sahida existissem
para as mercadorias ; o que tornaria quasi independentes
os dois serviços de mais importancia e responsabilidade
da Alfandega, diminuindo ao mesmo tempo os actuaes
embaraços e facilitando o expediente do trafego.
Por isso é que, alvitrando sobre o expediente, eo·
tendemos dever lembrar o gue se poderia fazer a dentro
da Alfandega para melhorar a arrumação e a circulação
das mercadorias - as quaes, nas condições presentes, con
tribuem tambem para retardar e difficultar lOdo o ser·
ViÇO.
Recommendando-se hoje em toda a pane- simpli
cidade e celeridade nos serviços, c usando·se tambem
em toda a parte, não será exigir muito que entre nós se
pratiguem a simplicidade e a celeridade indispensaveis,
sempre convenientes no trafego commercial e maritimo;
principalmente quando tem por objecto a exponação
que, entre nós, se encontra cheia de peias e de empeci 
lhos gue sómente servem, a final, para enfadar e preju
dicar quem n'ella intervém, e para nos distanciar de to
das as naçóes sob o ponto de vista dos serviços publicos.

Impóe-se a reforma do syslellla In·bula,·io geral e o
desapparecimento ou a unificação dos addicionaes gue
lhe servem de cauda.
Pois não se impõe menos o desapparecimemo ou
a transíormação dos ad�iiciollaes que incidem sobre as
mercadorias submettidas a despacho nas alfandegas.
Enumeral-os já causa tonturas. O que será� pois, a
sua applicação e contagem n·um despacho ' ! . . .
A titulo de mera elucidação, permittir-nos-emos a
referencia, aqui, dos impostos addicioilaes suscepriveis d e
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ser cobrados nos despachos de importação, para se ava
liar do seu numero e da sua impertinencia.
Multas do Estado; Real d'aglla, por leis de 27-1 2-70
e 1 7-5-82 ; Imposto de C01lsumo, por decreto de 30-6-7 0 ;
6 % addicúma"s, por lei de 27-+-82 ; 6 % complemel/tares,
por lei de 3 - 7 90 ; 5 % extraordillarios, por lei de 2 0 -6-98;
MOllte:pio das alfalldegas, por lei de 14-0-78 ; Imposto de
fabricação e COllSUI1l0, sobre generos nacionaes e sobre
taxa aos direitos pautaes, por Jei, respectivamente, de
2 7 -+-96 e despacho de 2 1 -7-97 ; Trafego, por decreto no'
3 de 27-9-9-+ ; Arma,ellagem, por decreto da mesma data ;
JUI"OS de letras, por decreto d e 3 1 -5-97 ; Imposto sobre o
algodão, por decreto de 27-7-900 ; séllo de medicamel/tos,
por decreto de 19-,-909; séllo de despacho ; Imposto ml/
lIicpal,
i
por decreto de 2 7-+-96 ; Praça do Comm,,-cio,
por lei de 1 6-6-4/ ; Posto de desillfecção em Leixões, por
decreto de 8- I 0-900; Emoll/melltos do despacho, por de
creto n.o 2 de 27-9-94 ; :, % exlraordiuan"o, já mencio
nado; sala,-ios ao pessoal do trafego; Emolwllelllos ex
',"aordillarivs aos verificadores e reverificadore s ; Passa
gells e guias; cOllducções á fJuarda jiscal; etc., etc., sendo
além d1isso os quatro ultimas, apesar de relativos aos
despachos, cobrados por meio de diversas formulas ou pa
peis em separado_
Termin aremos� mas sem occultar que, se tudo o que
fica apontado carece de uma remodelação bem orientada,
rasgadamente pratica, inteiramente desembargada de fu
tilidades e preconceitos systematicos,- as pautas das al
fandegas, internas e internacionaes, as tabellas da Praça
de Com me reio, do trafego e outras mais, egualmente es·
tão reclamando uma attenta e minuciosa vistoria, a fim de
si mplificarem -se e aperfeiçoarem-s e ; por isso que a sua
amalgama de taxas e c1assificaçóes espalham a confusão,
conduzindo ao erro ou sujeitando ao arbitrio.
-
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S O B R E O C U R SO DO DESPA C H O
Quando as leis e o s regulamentos deixam ou perrnit

tem, em regra, que cada qual os .interprete ou execute ,

como o entenda ou com as variantes que melhor se ada·
ptem á sua comprehensão e habitos adquiridos; e jul
gando pelo que na Alfandega do Porto se pratica, desde
tempos remotos, fazendo crer que existem leis e regula
mentos especiaes

que só a ella respeitam : - náo será

destituido de motivo plausivel, o additar-se aos alvitres
anteriores outros que se relacionem com o Curso do des

pacho_
Fazendo-o, parece ao Centro Commercial do Porto
que preencherá melhor os seus intuitos - esclarecendo e
completando, por indirecta maneira, e com mais brevi
dade, o que nos a/"it,-es ficou simplesmente esboçado ou
por dizer.
Assim, pois, ousaremos apresentar o que se nos ati·
gura acceitavel ácerca do

CURSO DO DESPACHO ALFANDEGARIO
(IlI!:OltAS)
Certo o despachante, depois da entrada da embar
cação e d e numerado ou contramarcado o manifesto, da
estada d a mercadoria a bordo, á descarga, no caes, no
armazem ou em qualquer parte, sob a acção fiscal, sub
metle-a a despacho, em face do conhecimento ou per
tence, iniciando assim

°

respectivo expediente.

Preenchidas as formulas do despacho, que

serão

apenas tres, o despacho, o duplicado e a guia, modelos
A, B e C, é esta enviada - ao fi e l do armazem, se a mer-
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cadoria já estiver armazenada, ou ao fiel do caes, se ain
da não tiver entrado, para que seja conduzida â respe
ctiva casa da Abe,-Ium indicada na guia pelo despachan
te, de harmonia com a designada na tabella competen
te, modelo D.
-

Conjunctamente com a guia, é enviado o conheci
menlO ao armazem, dando resto, para q u e 3l1i seja can
cellado e archivado provisoriamente pelo encarregado
respectivo, q ue, nos fi n s dos mezes, enviara para o ar
chivo os conhecimentos, os pertences e quaesquer docu
mentos semelhantes, para serem arrumados por contra
marcas.
Não dando o conhecimento resto, cancellar-se-a n'elle
o volume ou volumes pedidos a despacho, podendo o
cancellamenro ser feito, n a data do inicio do despacho,
tanto pelo despachante como pelo encarregado do ar
mazem.
Sendo o cancellamento feito peJo despachante e a
existenci a no despacho dada tambem por este, fica de
prehendido que se responsabilisou pelo que se facultou
effectuar no lagar do encarregado ; devendo, em todo o
caso, este, conferindo e confirmando o que fez o despa
chante, ficar como este responsavel pelos actos prati
cados.
Sera em seguida numerado o despacho, pelo encar
regado do respectivo livro do movimenw, voltando para
as mãos do despachante_
Chegada a mercadoria a casa da Abe,-Itll'a, depois de

38

escripturada, pela guia, no livro do armazem, caso ainda
não esteja escripturada, e depois de se lhe ter dado sa
hida no referido livro, volta a guia para o poder do des
pachante, que lhe imporá egual numero d e ordem
. ao do
despacho.
o despachante, dentro da sua vez, regulada por
aquelle numero, reclamará, opportunamente, do verifica.
dor disponivel, a verificação da mercadoria, a qual nunca
poderá ser recusada.

Effectuada a verificação e lançada no despacho e du
plicado, n' aqueUe pelo verificador e n'este pelo despa
chante, será a mesma verificação subscripta nos dois do
currentos pelo verificador, despachante e fiel da balança,
ficando todos por ella responsaveis.

A verifi c a ção, nos despachos de volumes e classifi
cações diversas, sera sempre relativa a cada volume; de
vendo apurar-se, antes do addicionamento da tara, a
somma dos differentes pesos l iquidos.

No acto da verificação o pesador ou fiel da balança,
marcará nos volumes o respectivo peso bruto, bem como
o numero d'ordem correspon dente ao despacho. Quando
os volumes forem em quantidade e identicos, e identica
tambem a mercadoria, o numero d10rdem e o peso bruto
serão apenas impostos em uma pequena parte.

Quando á verificação não assista o despachante,

,
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subscrevel-a·á o seu representante legal, ajudante ou au
xiliar, cabendo-lhe, tambem por isso, relativa responsa
bilidade.
Assistindo a ella o dono d a mercadoria ou empre
gado seu, terá qualquer d'elles de a assignar igualmente,
com responsabilidade identica â dos demais subscriptores.

Nas mesas devolutas por falta de verificador, pódem
os despachantes, servindo-se para isso do pessoal d a
mesa, Que n ã o a abandonará n a ausencia d o empregado,
fazer, elles proprios, a verificação.

o despacho, depois de realisada a verificação, segue
para a secção de reverificações, onde se empilhará se
gundo o seu numero de ordem e d'onde 'os reverificado
res, por ordem, tambem, os irão desavolumando, visan
do-os ou reverificando a mercadoria.

Para manter a ordem na distribuição d'este serviço,
tomará a presidencia do mesmo o reverificador mais an
tigo.
A reverificação, que nunca será sedentaria, syste·
matica, mas sim puramente contingente, eventual, po
derá fazer-se de chofre, no todo ou em parte, no acto d a
verificação o u logo depois d'esta; n a propria mesa d o ve
rificador, ou, ainda, na respectiva secção ou em qualquer
lagar adequado.
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Legalisado o despacho, reverificatoriamente, antes
da contagem, com o visto ou " everijicado, conta .. se, na
secção respectiva, onde s e observará, para este effeito, a
vez pela ordem d a numeração.

Póde o despachante, querendo, contar, onde lhe con
vier, o despacho, o duplicado ou ambos estes documen
tos ; fazendo·o, parcial ou completamente, assume a res
ponsabilidade do acto praticado, que sancclOnará com a
sua assignatura.
Contado o despacho e o duplicado, effectua-se o pa
gamento dos direitos por meio d'esses documentos, nos
quaes passará recibo o thesoureiro o u quem o represente.

Convindo ao despachante cobrar recibo para si, es
pecial, é o thesoureiro obrigado a passar-Ih'o na nota do
despacho que é costume aquelle fornecer ao dono da
mercadoria, ou em outro, modelo . . .

Lançados os direitos, pela sua totalidade, nos livros
da thesouraria, é a nota entregue ao despachante ; se
guindo para a contabilidade a receberem o competente
numero de receita geral o despacho, o duplicado e a guia_

Logo que seja numerado o despacho, é restitui do ao
despachante para com elle reclamar a sahida immediata
da mercadori a ; ficando o duplicado na contabilidade para
o e!leito dos lançamentos que serão especificados nos l i 
vros respectivos .

•
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A guia é remettida ao encarregado do l ivro de mo
vimento, a fim de por eUa completar os lançamentos ; de
vendo, em seguida, envial-a ao encarregado do armazem
para o mesmo fi m , ou ao encarregado da descarga, tra
tando-se de despacho immediato.

A mercadoria pôde, por conveniencia do commercio,
demorar-se n a Alfandega tres dias depois de pagos os
direitos; desde que a demora não embarace o serviço de
terceiros ou o movimento alfandegario
.

.

Sahida a mercadoria da Alfandega, pela porta q u e
s e indicar no despacho o u pela m a i s proxima d'aqueUa,
e dada pelo porteiro a sahida, é por este enviado o des
pacho á secção de conferencias a fim de ser examinado
em lodos os seus detalhes, minuciosamente, e remettido,
em seguida, ao archi,'o, onde depois de mettido em bro
chura, pelo seu numero de receita geral, será devidamente
arrumado_
o duplicado, esse, segue d a contabilidade, pela sec
ção dos livros de movimento e respectivo armazem, a fim
de completarem os lançamentos com os 0,°1 de ordem e
receita, para a secção de estatistica, e d'esta para o ar
chivo, onde, brochado segundo o seu numero de ordem,
se guardará convenientemente.

Despacho, duplicado e guia serão até seu final de
curso propriedade do negociante ou despachante, que
por elles se responsabilisarão emquamo não ficarem n a
posse d a Alfandega. Esta, até aqui, s ó o s possuirá nos
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momentos em que não possa d' e!!es prescindir para o s
diversos fins aduaneiros.

Para mais facilidade e rapidez no movimento de vo
lumes, entrelaçado com o serviço do despacho, devem
aquelles ser arrumados em coxias nas casas da Aber/m"a,
ou venficLlfão ; e dispostos costas com costas, de maneira
que, tendo cada coxia duas faces, depressa se encontrem
n'ellas os volumes procurados.

As coxias serão tantas quantas possam comportar,
á vontade, as casas de Abertura, e nas mesmas serão dis
postos os volumes pela ordem alphabetica da prImeira
lenra que constitua a sua marca . .

Não podendo caber nas casas de lJe,"ificação tantas
coxias quantas a s leuras que compõem o alphabeto, arru
mar-se-ão em uma coxia os volumes cuja marca comece
por A, B, C ; cm outra os que principiem por D, E, F ; e
assim por deante, conforme a necessaria distribuição d e
volumes c m harmonia com a quantidade d e coxias.

Os volumes pesados, como fardos de pannos crus e
outros, podem arrumar-se em coxia especial, proxima da
balança apropriada á sua pezagem.

Identicamente se procederá com relação a machinis
mos e outras mercadorias de grande peso, que podem
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ser accommodados em local adequado e ahi mesmo, quan
do passivei, verificados e reverificados.

Quando se pretenda retirar a mercadoria por depo
sito dos direitos, declaral-o-á o despachante, que tambem
arbitrará o deposito na importancia d'aquelles, coberta
com mais um terço.
A quantia arbitrada pelo despachante será validada
pelo visto de qualquer verificador ou reverificador.

As mercadorias, que tiverem de seguir pelo rio, j á
verificadas. com direitos depositados o u pagos, não pre·
cisarão para isso senão de ser acompanhadas pela respe
ctiva folha de descarga, assignada pelo despachante.

Aquellas que seguirem por deposito dos direitos,
afim de serem verificadas, por serviço extraordinario, (óra
da área fiscal, serão acompanhadas de fiscalisação gra
tuita, requisitada na referida folha pelo despachante ou
arraes do barco conductor.

Não é necessaria a declaração de valor para as mer
cadorias cujos direitos incidam sobre este ; nem a decla
ração, tambem, de valor para o pagamento do imposto
do sê 110 ; por isso que, devendo ser um e outro valor
mencionado pelo despachante nas formulas do despacho
e por elle subscripta a verificação, fica a declaração n'esta
envolvida.
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Os depositos, não só quando efTectuados mas ainda
quando liquidados, não necessitam d e lançamentos pre
vias n a repartição d e contabilidade ; bastarão para um e
outro fim oquelles que são feitos nos livros da thesoura
ria e de receita.
Não é necessaria auctorJsação para se effectuar e li
quidar um deposito, nem n'estes é preciso ainda marcar
praso para a sua liquidação; uma vez que aquella não
póde ser recusada e esta é obrigatoria de harmonia com
a lei.
O numero do deposito será imposto sobre as for
mulas do despacho n a thesouraria, para o que e para
Todo o demais serviço de deposiros haverá alli uma secção
especial.
A parte, o verificador e o reverificador estão no pleno
direito d e contestar, com base ou fundamento, qualquer
classificação ou valor d e mercadoria a despacho; tendo
para isso de expõr, junto a este, em papel não sellado,
os motivos, fundamentados, da contestação.

Posta a questão, é esta apresentada, com os ele·
mentos necessarios, ao competente Tribunal, que deve re
solvel·a no �ais curtO prasa, não excedente nunca a ,5
dias.
Desde que o con testante se conforme com a decisão
do Tribunal, não tem a contestação motivo de proseguir ;
não se conformando, ou recorrendo d'ella, subirá a ques
tão ao Tribunal de 2 ,' instancia, de cujo desideral/lm
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ainda póde haver appellação para o Ministerio das Fi
nanças .
Não é necessario o deposito de custas, uma vez que
a mercadoria ou deposito dos direitos são penhores bas
tantes para garantil·as.

As despezas dos processos e das analyses só serão
pagas pelas partes, quando os mesmos processos tenham
sido por ellas promovidos e perdidas as respectivas
causas.
As divergencias de marcas, numeras, qualidade e
peso dos volumes e quaesquer outros semelhantes, sus
citadas n o decurso do despacho, pódem n'este ser har
monisadas pelo despachante, e sob a sua responsabili
dade.
Quando o despachante não queira harmonisal-as,
para não incorrer na sua responsabilidade, é competente
para resolvei-as o capitão do vapor, o consignatario d'este
ou o seu representante na Alfandega.

As differenças p3ra mais ou para menos encontradas
no decurso do despacho ou na secção de conferencias,
serão pagas no praso de tres dias ; aquellas por meio de
guia de restituiç ão, estas por meio de guias de acrescimo.

Para este fim, é sufficiente a partICIpação, ou aviso,
do chefe da secção de conferencias, devendo as quantias
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receber-se ou entrar em receita por melO dos propnos
aVISOS.
São permittidas as extracções parciaes, isto é, d e
parte da mercadoria conti da e m u m o u mais volumes, sem
necessidade d e auctorisação do chefe do despacho ou da
D irecçã'l da Alfandega.

�ão devem os despach antes ser compellidos a reque
rer que lhes sejam entregues as amostras com valor � que
servem de elemento para as decisões de classi ficação dos
Tribunaes do Contencioso Technico; essas amostras de
vem sempre acompanhar os processos que baixam do
Tribunal de 2 . ft instancia, ou Superior, ao Tribunal junto
á Alfandega onde se originou a questão, e ser entregues,
i mmediatamente , a seus donos ou representantes d'estes.

Não devem ser multados os despachos de mercado
rias constantes da lista das amostras, com valor para di
reitos, quando o seu valor commercial não exceda a
20.:z;.oOO reis, e uma vez que as mercadorias manifesta
das, de egual valor, são dispensadas de emolumentos
consulares.
Exc. mO Soro l\linistro das Finanças :

Com a franqueza chã de homens de trabalho e na
linguagem que lhes é natural, despida d e artificios o u de
pretenções descabidas- deixamos consignado o nosso
modo de vêr, acerca d'um assumpto que tem sido e con
tinuará sendo a primacial preoccupação do Centro Com
rnercial do Porto e dos sells dirigentes.
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Certamente a benevola anenção de V. Exc.' não dei.
xará, por sua v"ez , de fixar-se, tambem � no importante as
sumpto que se encerra n'estas paginas, cujo fim é de
monstrar que os servi ços fiscaes, e sua execução princi
palmente , carecem d'uma reforma que os esclareça e
simplifiq u e ; que os torne, em summa, menos contingen
tes para os interesses do Estado e do commercio, e, por
tanto, de nós todos.
Offerecida a nossa cooperação, invaliosa mas bem
intencionada - ella aqui fica ; e oxalá que tenha o condão
de despertar outras mais valiosas e egualmente intencio
nadas.
Ao paiz são devidos tOdos os esforços e lambem to
das as boas vontades ; porque só assim se valorisará a
sua economia e se aftirmará o seu progresso moral e ma·
terial - a grandeza a que todos aspiramos.

