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já nào goza do credilo que anles mereCla, em 
razão da fraude que se ha infelizmente introdu
zido, não só na su<\. qualidade pela mistura, que 
fazem, como na tara das caixas; e não sendo 
ainda bastantes as providencias tomadas no art. 4-0 
§ 3.° do Regulamento de 213 de Março de 1833:' 
ordena que os Trapicheiros em um dos topos 
das caixas ponhão com marca de fogo o nome 
do trapiche d' onde sahir a caixa, e a quantidade 
de arrobas liquidas que contiver, deduzida a 
tara que trouxer marcada do engenho ou arma
zem, sem o que o Guarda da conferencia não 
consentirá o seu embarque, sob pena de sus
pensão. O que assim fará cumprir. 

Rio de Janeiro em 2'2 de Setembro de 1835.
Mctnoel do lYascimento Castro c· Silva·. 

N. 264.-FAZENDA.-Em 23 de Setembro de 1835. 

A' Thesouraria da PravIllcia da Parahyba respondendo as ob
servações que faz sobre o cumprimento da Circular de 31 
de 1\Iaio proximo passado, por entender que o Alvará de 30 
de Outubro de 1793 que declal'ou e ampliou aOrd. do Liv. 3.°, 
TIt. 69 pro e ~ 2.°, dispensando de escriptura publica os 
eonLraetos de compra e venda até a quantia de dous mil 
cruzados, emharaça a íiscalisação do imposto de siza alli 
rccommcndada. 

Manoel do Nascimento Castro c Sil va, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade de deliberaçào tomada em sessão 
do Tribunal sobre omcio do Inspeetor da The
souraria da Provincia da Parahyba de 14 de 
Agosto proximo passado n. o 10·1, pelo qual accusa 
recebida a ordem de 31 de Maio ultimo relativa 
á arrecadacão da siza, e sobre eBa observa que 
a Lei de 3Ô do Outubro de 1793, que declarou 
e ampliou a Ord. Liv. 3.°, Til. 59 pro e § 2.°, 
que dispensa de escriptura publica as convenções 
e contractos, que não excederem a dous mil cru-
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lados enl bens de. raiz: responde ao mesmo Ins
pector que a disposição do Alvará de 30 de Ou
tubro de 1793 não traz embaraco algum á fis
calisacão das sizas; porque esstlfaculdade, que 
por" eila se permittia. para se celebrarem por es
criptos particulares contractos sobre bens de raiz 
até a quantia de dous mil cruzados, está plena
Jnente invigorada e sem mais algum eífeito, se
não_desde o Alvará de 3 de. Junho de 1809 que, 
~mpond.()aos Escrivães e Tab~niães, que fizerem 
as.eseripturas de compra e venda sem eertidão 
do. pagamento' da siza, as penas declaradas no 
§ 8. 'l,e estabeleceu a necessidade de serem taes 
contractos celebrados por publicas escripturas; 
ilO IIlenogdes~e que a l.ei de 30 de Outubro de 
f 8ani dando aos Escrivães do Juizo de Paz as 
aUribuiçõesde Tabetliães de' Notas nos seus res
pectivós districtos, fez cessar a possibilidade do 
eaSoem que o sobredito Alvará de 30 de Outubro 
concedia a referida faculdade; isto é, o caso de 
estarem os 'tabelliães em distancia tão grande 
flUCJlS pártes contractantes não pudessem ir fazer 
8§: éScripluras e voltar nO' meSHlO dia para suas 
e1saS. 
:pára Sé descobrirenl alguns conttactos de COffi

prae venda que d'antes se tinha celebrado ou 
áinUll.. se celebrem por escriptos particulares sem 
opagainento dá siza além de. outras pesquizas 
e . diligencias ao alcance da commissão de que 
trata a citada ordem de 3'1 de Maio, poderá e 
déveráella recorrer ao elame dos processos de 
i qVeJitil.r.ios , de contas de testamentos, de medi
çt)&~t'de l'eíyiQ-dicacões" e; de quaesquer. outros 
de';lt(fé, possa títat ilIustrações, para o que ]h'os 
deve.ráõ franquear os Escrivães nos respectivos 
Cartorios ., 

The$ouro publico: Nacionalem 23 de Setembro 
de 183õ.-lllanoel do Nascimento Castro e Sdt'a . 
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