
li,/Jcadernação
e Douração

PAULO EBERLEIH
R. S. Ephlgenla. 4

S. PAULO



ELENIEI JTOS DE .FINJ1-NCAS

(ESTUDO THEORICO-PBATICO)





AMARO CAVALCA TI

ELEMENTOS DE FINANCAS
;)

(ESTUDO THEORICO -PRATICO)

.- ..

RIO DE JANEIRO

I:JY.I:PREN"8.A. N".A.CION".A.L

1896
4078 - 9:;



OBRAS JA PUBLICADM DO AUTOR

RESENHA FINANCEIRA DO EX-IMPERIO - Rio - 1890
(premiado na Exposição Internacional de Trabalhos

Juridicos, realisada no Rio de Janeiro em 1894).

- A REr-oR~rA IONETARIA - Rio - 1891. (Idem, Idem).

- POLlTICA E FINAKçAS - Rio - 1892. (Idem idem).

- O MEIO CrRCULAKTE ACIONAL-Rio-r893. (Idem idem).

- E diversas outras.



AO LEITOR

Não tivemos a pretenção de escrever um tratado da

sciencia financeira; mas um simples reSU1llO elementar da

materia, coordenada de accôrdo com os principios theoricos

geralmente admittidos, e illustrada com os factos da legis

lação e praticas de nosso paiz.
Destinado aos que procuram obter as primeiras ?lOrÕeS

dessa sciencia, a exposição das materias é feita em lingua

gem a mais commum, ao alcance de todos.

Tambem não nos adstringimos ao methodo rigoroso

de quem escreve um cOll/pendio esc/tOlm', isto é, o conjwlcto

de regras e principios theoricos, dispostos em fôrma didactica.
Para augmentar a utilidade pratica do trabalho, depois

da indicação da theoria applicavel a uma especie, juntamos

igualmente exemplos e dados de casos concretos, escolhendo
de preferencia os da nossa historia. Entrámos mesmo em

apreciações particulares e detalhes estatisticos, que alguns

poderão reputar escusados.

Servimos, porém, ao nosso proposito; porquanto, em

vez de uma obra de elevarão scientijica, o que temos em

mente, é um livro de illformação, ou, si parecer melhor,

um estudo p1'alico da doutrina financeira.

Certos ele que não faltam obras do maior merecimento,
publicadas em outras linguas, pelas quaes cada um possa

aprofundar-se nos cliyersos ramos da sciencia ele finanças, não

procuramos elar grande desenvolvimento as differentes theorias



VI

e princlplOs que a materia do presente trabalho podia COITI

portar para occuparmo-nos principalmente do que pudesse

illustrar ou tornar mais conhecidos os systemas e factos

da economia financeira do Brazil.

A carencia de livros, que guardem a tradição ou com

pilem as nossas leis e praticas, é sabidamente um dos ob

staculos, com que mais lutam quantos se dedicam ao estudo

de qualquer dos ramos ela nossa administração publica.

A publicação elo presente trabalho exprime o desejo de

concorrer para o preenchimento de tamanha laclma, com

relação ás nossas cousas financeiras. É o mesmo pensa

mento, que nos tem guiaelo em publicações anteriores sobre

a materia.

Não temos a vaidosa pretenção de fazer sciencia, mas,

simplesmente, a de escrever trabalhos uteis.

Na exposição dos principias ou na analyse dos systemas

praticados em outros paizes, adoptámos, tr~ladálllos, o que

os bons autores ensinam e recommendam, como de melhor

ou mais correcto sobre as varias questões.

Quanto á legislação e ás praticas elo paiz, nos soccor

remos a duas fontes: os documentos officiaes e as mono

graphias elos nossos financeiros, transcrevendo e compilando

mesmo de uns e ele outras quanto 110S pareceu conve

niente (*).

Tal é o livro que ora publicamos.

E encarado sob o ponto ele vista das cousas pal1'ias,
temos fé que eJle vai merecer benevolo acolhimento por

parte do leitor.

Rio, 3 I ele Março de 1896.

(.) Das }/lonoo,'aphias ou obras dos :lU tores nacionacs. demos nonCI3. da
JX\gina 32 n,?S do presence livro. Por omissão involuntaria. deL'Il:ou de ser nhi
mencionada" Historia Finatlceira e Orçamentaria do Impedo do B>'a::iI, pelo
ex-Scnndor Dr. Liberato de C:1strO Carreira.

E' um repertorio de filelos e documentos assaz importante, e foi publicada
em r889.
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ELEMENTOS DE FINANÇAS

TITULO PRIMEmO

AS PRIMEIRAS NOÇÕES

§ I - NATUREZA E OBJECTO DA SCIENCIA FINANCEIRA

1. Os factos da ordem economica são hoje especialmente
partilhados por duas sciencias distinctas, ainda que baseadas
sobre principios geraes da mesma natureza, para não dizer, de
completa identidade. A differença ou distincção manifesta-se, so
bretudo, entre ambas pelo objecto pecLtlia?", que cada uma dellas
se propõe. Essas duas sciencias são: a «Economia Politica» e a
«Economia Financeira» ou «Sciencia de Finanças».

A expressão «Economia Politica» não foi certamente de
escolha a mais feliz para significar a sciencia da producção e
consumo da ?'iqtteza na sociedade; o adjectivo - politico - quer
dizer, como não se ignora, o que é da cidade, a cousa publica
ou do Estado (do grego ']tO'(1', a cidade, isto é, a vida coltectiva);
melhor fôra, que se tivesse adoptado a expressão «Economia
Social», segundo se encontra em alguns autores.

Para designar a segunda das sciencias supraditas se tem
adoptado, em geral, o simples vocabulo Finanças, cuja etymo
logia não corresponde bem a todo o seu escopo e objecto. Como
é de ver, a expressão propria desta ultima sciencia seria a de
«Economia Politica», porque, littel'almente, esta significa eco
nomia 2Jublica ou economilt elo Estado, e outra cousa não é a
chamada sciencia de finanças ou economia financei/"a. Mas,
como aquella já se acha consagrada na technologia usual e
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scientifica, para designar disciplina diversa; só nos resta tam
lJem acceitar o termo - finanças, ou a express ão complexa 
sciencia financeira, para qualifica r a materia, que faz objecto
especial de nos;;o presente estudo.

Quando se trata dos factos diversos, que concernem áproduc
çúo, l'epartição, Cil'culaçúo e consumo das rique;;as, e das leis OU
regras geraes, a que taes actos são sujeitos,-em vista das neces
sidades e fins dos individuos ou das associações privadas (asso
ciações COl1tilWi'ciaes, induso'iaes, etc.); ahi temos o dominio
proprio da «Economia Politica»,

Quando, embora tratando,se dos mesmos actos, factos e
regras geraes, tem-se em vista, não as necessidalles p"ivadas,
ma a satisfação das necessidades lJublicas, representadas por
associações desta natureza, como a Municipalidade, a Provincia e
o E,tado; ahi temos, agora, o dominio especial da «Sciencia
Financeira" .

2. Como os individuos particulares, o Estado precisa igual
mente ele se,'viço' e meios ecoiwiiÚCOS, para manter apropria.
subsistencia e preencher os multiplos fins desta.

As necessidades do Estado crescem: ordina"iamente, á medida
do augmento da sua população, e do gráo de civilisação ou adean
tamento geral da mesma; e, eJJtmordinal'iamente, - com o appa
recimento accidental de pestes, guerras, faltas de colheita e
outras calamidades publicas semelhantes.

Para satisfazer aos seus fins, quaesquer que €lHes sejam, tem
o Estado de praticar os actos e serviços adequarIos, tomando ou
recebendo, para isso, da economia nacional uma porção de meios
ou os fundo' nece sal'ios, os quaes passam dest'arte a constituir
havere proprio' do E;;tado, isto é, a economia publica ou a eco
nomia do E tado.

Por ecoitomia nacional, não seria talvez preciso dizer,
entende- e o conjuncto da fOl'tt!lla commum ou a ?'ique::a geral
da ação; - e por economia publica (I) entende- e, conseguinte
mente, a parte da economict nacional, que é especialmente desti-
nada. a prover as necessidades do Estado. J...

(1) Vide n. i.
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As associa~ões menores, caracterisadas nas provincias,
municipios, communas, ete., teem, certamente, como o Estado,
o seu patrimonio ou economia p"opl"ia, para a satisfação dos seus
:fins e necessidades.

Não é, porém, o nosso intuito discorrer neste trabalho, nem
conjunctamente nem em separado, sobre a theol'ia e a pmtica
financeim de cada uma dellas; porquanto, bem estudada a
economia do Estado, nas normas e elementos da sua acquisiç<zo,
do seu emp,"ego e da sua administyação,-Os principias e regras
reguladoras desta serão igualmente applicaveis áquellas, feitas
as limitações convenientes, segundo a,"·natureza das condições, e
a extensão maior ou menor dos respectivos poderes.

Não é preciso advertir, que somente ao Estado, como a fórma
mais comprehensiva da collectividade, cabe o exercicio de uma
autonomia perfeita, e que a somma de faculdades das aggremia
ções 'politicas inferiores varia muito, segundo as épocas diver as
e os dill'erentes Estados. Ora, basta esta circumstancia para crear
evidente e notavel distincção entre as duas especius de economia
supraditas; mas, quaesquer que sejam as condições relativas, de
maiOl" para menor ou 'fIice-vel'sa, O principio geral, predominante
na economia do Estado, é identico nas demais collectividacles
de categoria inferior, a saber: «desde que ellas existam, teem
forçosamente de adquil"il' e empl"egar meios economico para preen
cher os seus proprios fins. »

O gasto feito pelo Estado com os seus diversos fins e necessi
dades, ou, em termos mais breves, o custeio elo Estado, chama-se
- a despe::;a publica; e aos meios economicos, occurrentemente
arrecadados e applicados ao dito custeio, dá-se o nome de "cndas
do Estado ou - a "eceita pttblica.

As rendas do Estado provêm:
oJ do Dominio Publico Nacional, ou, mais acertadamente, da

parte deste, chamada dominio privado ou fiscal do Estado;
b) dos lmpostos ;
c) do eredito Publico.
Os rendimentos das duas primeiras fontes constituem o que

se chama, em linguagem technica, a receita publica ordinal'ia;
e os rendimentos da ultima fonte constituem receita publica
cxtj-aordinaria. Esta cla~sificação, embora rigorosa no estudo da
sciencia, não é, em geral, observada na organisação pratica das
contas da receita e despeza publica, chamadas ol·çamentos.

A despe;;a publica, objecto da applicação das ren das do Estado
como se disse, distingue-se, igualmente, ep:1 m'dinm'ia e extra01-di

nariá, conforme se trata de serviços e misteres de caracter
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pennanente, e que são conseguintemente repetidos em cada exer
cicio financeiro; ou da satisfação de necllssidades accidentaes,
ou de serviços tmnsitol'ios do Estado.

E' principio cardeal na materia: que das fontes da l'eceita
ordinal'ia (dominio fiscal e impostos) deve o Estado prover-se para
as suas necessidades regulares e constantes, isto é, para a sua
despe~a ol'dinaria ; e que sômente deverá recorrer á fonte da
receita extmordinaria (credito publico) quando, pela superve
niencia de casos ou circumstancias anormaes, as forças da receita
ordinaria forem insufficientes, para satisfctzer as despezas novas
ou imprevistas, As modalidades deste principio variam muito
na pratica.

Cumpre igualmente e desde já accentuar:-que toda questão
ou di.fficuldade financeira envolve em si um problema economico;
é erro manifesto, suppor alguem, que as finanças de um paiz
podem ter vida prospera, autonoma ou exclusivamente da eco
nomia nacional.

Ora, si é verdade intuitiva e da experiencia de todos :-que os
bons resultados economicos são impossiveis sem a condição
e sencial do desenvolvimento da pi'oducç{ío geral ;-que os resul- .
tados financeiros, estaveis ou reaes, se acham intimamente
dependentes da prosperidade publica, ou mais explicitamente, da
riqueza nacional em· progresso constante, o que é, por sua vez,
uma consequencia da propria producção geral ;-então, conc]u.il'
se deve, que não ha possibilidade de boas finanças para o paiz, onde
faltar produc~ão abundante e crescente,-e isto será assim, a
despeito de quaesquer medidas de prudencia ou argucia, que os
governos possam empregar, para mpprír as necessidades do
Estado,

A ?'eceita publica não pôde ser de quantidade bastante, e em
escala progressiva, como exige o desenvolvimento de cada povo,
sinão havendo, pre-condicionalmente, fontes abundantes e cres
centes, donde aquella possa ser :1rrecadada.

"emo dat quod non habet: onde não ha, o l'ei pel'de, diz o
ada.gio.

3. A exposição systematica dos p rincipios que ficam resumida
mente indicados, e das ?'egras de appUcação, que dos mesmos
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decorrem, constitue a sciencia financeí?Oa em seu sentido proprio,
a qual, consequentemente, se póde definir: - C~ dout?'úta da
Economia elo Estado, Ena ensina os principios e as normas de bcm
constituir esta economia, ele bcm emplocgal·a e bem administ?'al·a,

em vista dos fins e misteres ela vida publica.
A acquisição e o emprego, diz Geffcken, dos meios economicos

para os misteres publicos constitue a materia (lnhalt) da eco
nomia do Estado (Staats.toi?,tschaft), e a exposição dos principios
que dahi decorrem e devem ser praticados, é o objecto da
scicncia de finanças, isto é, a doutrina do custeio da casa

publica (die Le7we vom õ(fcntlischen Haushalte). (2)
Em sua intei?'a compTchenscro, a sciencia de finanças tem um

fim duplo: - pIOimci?Oo, expor a economia financei?'a dos diversos
Estados, em seu desenvolvimento historico e nas suas c;rcumstan·
cias actuaes ;-depois, examinar a mesma economia na sua m::úo
d~ seI', iUustmndo os principios do custeio mcional do Estado e
das instituições administrativas, que ao mesmo são subordinadas.

« Ambos os fins são essencialmente ligados: o primeiro serve
de base indispensavel ao segundo: uma exposição theo?Oica dos
principios, segundo os quaes se deve reger o custeio do Estaria,

seria sem valor, si ella não tivesse sempre ante os olhos () que,
conforme as circumstancias dad!l.s, epossivel ote acertado; de outro
lado, uma simples exposição do que subsiste (de factos), não merece
o nome de uma sciencia, sem que eIla utilise a somma dos
conhecimentos adquiridos, para justamente chegar a conclusões
geraes, sobre a pl'etençúo de uma sciencia financeira, Sob esta
relação, ena não devera jamais esquecer a sua 'estreita connexão
com toda a economia nacional;» porquanto, em regra se póde
affirmar (e ja acima se disse), que todas as questões financeiras
são, immediata ou mediatamente, questões da propria economia
politica ou nacional.

(2) Gustav Schonberg« Handbuch der polítishen Oekonomie », III Baud,
Tub ingen 1891.

Como trasladamos para o presente trabalbo diversos conceitos e idéas geraes
desta importante obra, DCa. advertido que, de ora em diante, a meima será
indicada assim: Scbonberg, Ob, cit,
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Ainda que a expressão economia publica seja comprehensivel
ou applicavel ás associações publicas menores, como a p,'ovinâa,
o municipio, etc.; todavia nós só empregamol-a aqui no sentido
proprio de «Economia do Estado », e como contraposta ao de
economia pm'ticulm' ou p,'ivada,

§ II - CONDIÇÕES COMMUNS E ESPECIAES DA ECONOMIA
FINANCEIRA

4. Toda a vida economica consiste na t1'ansmulaçcio perpetua
ele tres estadios, reciprocamente ligados e dependentes: a
producção de bens, o seu consumo, e a habilitação, dahi resul
tante, para a reproducção dos mesmos, Conseguintemente, o
fim ultimo de toda a economia, em si, não é a producção da
maior quantidade possivel de bens, mas a satisfação de todas as
necessidades humanas, por meio delles; e a dizer tudo, uma
satisfação tal, que, compensando inteiramente a despeza feita,
sirva, ao mesmo tempo, ao consumo intellectual, moral e eco
nomico. (3)

Diversa não póde ser a economia publica ou do Estado :
para esta deve haver semelhantemente uma producção de bens,
que forneça os meios do consumo, e tambem se deve ter em
mira, - habilitar para a 1-ep"oducção, isto é, preencher os
fins da collectividade, e melhorar continuamente as condições
desta.

Mas já aqui apparece a distincção entre a economia privacla
(dos individuos particulares) e a economia do Estado. Desde
que este não é uma pessoa natuml, mas uma pe?'sonalidade, for
mada por uma fiCÇãO Juridica, que apenas manifesta-se pelo
Governo, como o seu orgão executivo; a vida economica do
mesmo necessariamente diversifica da economia pl'ivacla, não só
no que diz respeito á creação de certos bens e á acquisição de
outros, mas ainda nos actos ela sua distribuição, emprego ou
consumo,

(3) Schõnberg: Ob. cito
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1) São, por exemplo, condições iguaes ou communs, para a
economia publica e privada:

a) O eqtlilibl'io entre a l'eceiia e deS2Je::a, sem o qual nenhuma
economia póde ser longamente proveitosa,

Um excesso da despeza sobre a: receita póde mui bem dar-se em
circumstancias extraordinarias, ou tempomriamente ; mas, deE
tituido o equilibl'io de modo permanente, a economia, do E"tado,
como a dos individuas particulares, cahirá fatalmente em ruina.

b) Assim como é má economia para o individuo, o gastar elIe
as suas forças do espirita ou do corpo, em vista do lucro, por
tal modo, que venha a adoecer e 'ficar impossibilitado de mais
trabalhar; assim tambem o Estado, que nada mais é do que
a communhtto Q?'ganisacla de todos os judividuos, não deve exi
gir tanto da, economia pl'ivacla, para os seus fins, que a pl·ejudi
que de maneira duradoura; ao contrario,deverá procurar ?'endas
taes, com cuja repetição frequente lhe seja licito sempre contar.

E' certo que ha, casos de exc'epção, tanto na vida do Estado,
como na dos individuas: assim como o individuo, em tra
tando·se da sua eroistencia, procura os meios de mantel-a onde
os encontra; assim tambem, necessidades occorrem, as vezes,
que podem forçar o Estado a satisfa,zel-as mediante recursos,
que, em circumstancias normaes, seriam inteil'amente conde
mnaveis. (4)

Na historia de todos os povos encontram-se casos justifica
dissimos da espeeie. Foi com o curso {Ol'çado do papel-moeda de
um banco sabidamente {allido, que o Governo do Sr. D. Pedro I
apparelhou os meios para sustentar e defender a no sa inde
pendencia politica de 1822; foi recorrendo ao mesmo expediente
de emittir papel-moeda para occorrer aos seus serviços internos,
que o Brazil pôde sustentar e vencer sem maiores sacrificios a
longa guerra com o tyranno do Paraguay; e ainda ultimamente,
não duvidou o Governo da Republica valer-se de identico recurso,
para defender as instituições do paiz, ameaçadas de morte pela
terrivel revolta de 6 de setembro de 1893.

Não é preciso accrescentar, que o CUl'SO {orçado não é meio
COl'recto aos olhos da boa economia, nem dos principios finan
ceiros.

(4) Schonherg: Oh cit,
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2) São, porém, condições, distinctas ou especiaes, da economia.
do Estado:

a) O Estado, encarado como a mais elevada associação
economica, crea, em primeiro lagar, certos bens que não podem
ser apreçados (5) em valor monetario, e que, no emtanto, são
a p"e-condição de toda e qualquer producção economica eE
tavel: -a segu~'ança da ci"culação, (6) a gal-antia do di?'eito, e a
vigilancia do bem commum. Segue-se daqui, que na economia do
Estado o principio da prestação (7) especial e o da ?'ecip~'ocidade

não predominam, como na economia privada.
De facto, aquella não procura, como esta, a compensação

immediata de suas despezas feitas, ou o meio, para a continuação
da sua actividade, na sahida paga (venda) de suas prestações
(pJ'oductos ou serviços). (8)

b) Como soberano que é, o pode?' (inaltcial do Estado decreta,
sem peias, sobre todos os meios economicos que bem lhe parecem;
emquanto que a autonomia economica das outras entidades é
maior ou menor, segundo os limites concedidos pelo mesmo.
Demais, sendo a sua existencia illimitada, pôde o Estado, por.
isso mesmo, dispor de meios economicos, que não será licito
fazel-o a simples individuas ou associações privadas.

c) A regra na economia privada é: que se deve regular as
despezas segundo as ?'eceitas; na economia do Estado dá·se o
contrario :-primeiro se deve fixar quaes as despezas necessarias
ao fins eserviços do Estado, e na medida destas, ser calculado o
quantum de receitas, que é mister arrecadar sobre os haveres
communs das differentes classes di], nação, A razão fundamental
desta regra é :-que as despezas publicas, desde que são recta

mente calculadas, se justificam por si mesmas, como sendo outras
tantas necessidades da propria nação. Si, abusando do seu poder

financial, O Estado fixar as suas despezas de maneira caprichosa.

(5) cApreçados__que Leem um preço,

(õ) Empre~mos esLe Lermo no seu senLido proprio e geral, conforme a lição
dos economlSLas.

(7) A acção de fazer ou prestar alguma cousa, nn accepção economica.
(8) chonberg: Ob. cito
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isto é, fazendo p"essao excessiva sobre as posses dos contribuintes,
este seu erro achará apropria condemnação na consequente
mingua das suas fontes de renda. - Logo, o principio de pru
dencia e moderação é imperativo na materia das receita:;; e des
pezas publicas.

d) O esforço da acquisição individual mira naturalmente a
isto :-não obter sómente o indispensavel á vida do interessado,
mas ainda um excesso, que este possa applicar a aspirações e
gosos que não são rigo1'osamente necessarios á vida, ou accu
mulal-o, isto é, formar pela economisaçeio, um capital, para
pôl-o de novo a fructificar.

O Estado, porém, que em regra não adquire pelo proprio tra
balho, deve apenas "ecolher quanto pl"ecisa para despender; não
é da sua missão ajuntar capital, ou tornar-se rico por este meio;
-porque eUe, strictamente fallando, é um simples administrador
de uma parte da fortuna dos seus constituintes, para fins da
coUectividade total.

Quaes as despezas que se devem considerar necessarias ao
Estado, - é cousa muito relativa, e sobretudo dependente das
condições especiaes do paiz e da nação. (9)

e) O individuo bem como a associação privada podem applicar
se ao trabalho ou industria que lhes aprouver, comtal1to que
não arruinem as suas forças, nem lesem ao alheio direito; dei
xando-se levar na escolha, por motivos ou considerações diffe
rentes. Não se dá, porém, o mesmo com o Estado, na escolha das
suas fontes de ,'enda; eUe é obrigado a attender, de preferel1cia,
a considerações ecol1omicas, Póde tambem explorar certas indus
t"ia (mas não toda e qualquer) em monopoUo,- como se dá, por
exemplo, com o c01Teio, a fabl'icaçao da moeda e- da polv01'a no
Brazil, - ou em concun'encia com os particulares, como succede
com as estmdas de fel"ro, os teleg,'apltos, etc.

Mas as rendas, que o Estado dahi recolhe, formam, nas rela
ções hodiernas, apenas, uma parte, e as vezes, a menor, da sua
receita.

(9) No titulo-oA. Despeza. Publica.- trataremos deste ponto.
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A maior parte desta provem aos Estau9s modernos das con
tribuições dos seus constituintes (os subditos ou cidadãos) ; e so
breleva desde já auvertir: - que enes nilo pódem derival' a suc~

l'eceita sómente de tlma umca, nem mesmo, de algumas poucas
fontes; porque, si as exigencias forem de grande impartancia,
unUt ou poucas fontes não tardarão ue ficar fatalmen te esgotadas..•

Justamente,porque as despezas do Estado sei'vem a fins diversos
-a defesa elo tel'ritorio, a garantia do direito, os estabelecimentos
de educação, etc., etc.-deve tambem cada fonte da riqueza pri
vada ceder uma parcella correspondente do seu rendimento,
para, com o total arrecadado, serem satisfeitas as c1iiJ'erentes
especies das necessidades publicas. (10)

§ III - ADMINISTRAÇAo FINANCEIRA

5. Tomada esta expressão lato scnsí"t, elia tem triplice objecto:
1) Tem de calcular a quantidade dos meios neceEsarios para

os diversos ramos do publico serviço e, ao mesmo tempo, con
con-er para que as despezas exigidas sejam taes, que a sua
sa.tisfação possa realizar-se, sem prejudicar a capacidade presta
tiva dos contribuintes;

2) Tem igualmente de procurar ou suggerir os meios para
occorrer á de pezas reconhecidamente necessaria~, quer sejam
ordinarias, quer sejam extraordinarias, e, no ultimo caso, dis
tribuir, ás vezes, o encargo por um periodo mais longo, mediante
recursos do credito ;

3) Tem ainda de bem applicar e administ1'al' os meios obtidos.
Em todos os paizes constitucionaes representativos, a acção

do governo, no que diz respeito á '"cceita e clespe::a publica,
encontra-se com o direito superior da representação nacional. A
fixação de ambas para um periodo determinado, em regra um
anno, constitue o que se chama- Orçamento do Estado-(Budget
na França. e Inglaterra, do vocabulo normando - bougette- bolsa

(10) Schonherg: Oh. cito
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OU sacco). E nos paizes lIvres, o voto do Orçamento, ou a lei
orçamentaria da. receita. e despeza. publica, é da iniciativa do
Poder Legislativo Nacional.

De resto, os lJl"oblemas da administ,"açcro fillanceira são os
mesmos da sciencia de finanças. - tendo aquella, igualmente, de
occupar- e:

1) da despeza publica;
2) da receita. publica, c::Jm as suas divisões especiaes;
3) e da administração, propriamente dit.1, da qual é parte

integrante e principal, a contabilidade publica. (11)

§ IV - NOTICIA HISTORICA SOBRE FINANÇAS

G. O estudo de finanças, methodicamente feito, ou organisado
em s!/stei/ta scientifico, é de datá relativamente recente, o.il1da
que a pmtica financeim deva ter existido desde tempos os
mais remotos.

Onde quer que houve uma reunião de individuas ligados per
manentemente para um fim commum, constituíssem oUes uma
povoaÇao, uma cidade ou finalmente um Estado; ahi houve, sem
duvida, e como condiçao essencial do proprio facto, uma economin

publica, isto é, gastos para manter os fins da communhilo, e meios
economicos para oecorrer aos gastos precisos o

Póde-se suppor um Estad.o tão ?"Ltclimenta,·, em o qual a com

munluío subsista sem ter meios (bens ou ?Oendimentos), indepen
dentemente proprios, POl' exemplo: emquanto as funcções da
autmoidade publica se limitem a levar o povo á guerra, ê á apa
siguar as contendas entre os seus subordinados o Nestas cOl1di
~ões pMe, com etreito, o chefe (a autoridade publica) contentar-se
com uma parte maior dapre=a ou despojos, tomados aos inimigos,
ou com um quinhilo Ceí"to da caça, da agricultura, etc.

Dada, porém, a maior cultura dos individuas, e com eUa a
divisão do trabalho e a expansão dos misteres e necessidades com
muns, a acção da autorida1e publica torna-se igualmente mais

(ii) De ~odas estas especies tratare:nos nJS titulos respec~ivos.
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compl"ehensiva, as suas funcções, de caracter geral e especial,
multiplicam-se, e daqui a necessidade de meios mais importantes
e menos incertos, dos quaes possa dispor, segundo os casos occur
rentes.

O Estado precisa de pessoal idoneo, que se encarregue de
certos actos e serviços, necessarios aos seus fins; precisa
igualmente de material apl·opriaclo para esses serviços; e, conse
guintemente, deve ter os meios para compensar o primeil·o, e
para adquirir o segundo, na medida conveniente.

No começo, os meios economicos do Estado são totalmente
in natura, isto é, O chefe da pOl)Oaç'IO, ou já. o '[Jríncipe do povo,
se reserva certas porções da riqueza commum, como te?TaS, re
banhos, florestas, para serem fontes pl·oprias da sua renda; -ou
os membros da communhão lhe consignam, por dever, uma parte
do seu rendimento privado, como o dí:;imo do gado, dos productos
da lavoura, da pesca, etc., com a qual o chefe satisfaz as suas
despezas, até então, em nada distinctas <.la despe;;;a publica, pro
priamente dita.

Mais tarde, como essa economia natuml devera ceder á
economia pecunim"ia, as consignações feitas ao Estado passaram
tamb"em a ser percebidas em dinheiro, ou, ao menos, a ser fixa
das segundo um valor monetario.

A' um rapido olhar, é este o aspecto commum da economia

financeim em toda a antiguidade.
Com o caminhar da civilisação, que melhor definiu as attri

buições e poderes da autoridade publica, os bens desta, sobre
tudo, os provenientes das confiscações ou das guen-as, formaram
o dominio do Estado, e os dí::imos ou col'lsignações dos parti
culares foram, de mais a mais, especialisados, e convertidos em
tl"ibutos ou impostos"

7. Nem a antiguidade, cujo Estado era. fundado sobre a con
quista, a expoliação dos povos estrangeiros e a escravidão, 
nem a edade-mddia, que seguiu nos mesmos traçós, e augmentou
de cla ses pl·ivilegiadas e isentas de encargos com a instituição
do feudalismo, podiam jamais elevar-se á concepção siquer,
quanto mais, á realização, de uma economia '[Jtlblica, fundada em
principias e factos de razão e justiça.
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Athenas, ao tempo do seu florescimento, percebia os tres
quintos da sua renda, de tributos dos alUados; e todos os seus
empregados de categoria inferior eram simples escravos do pro
prio Estado.

As suas outras receitas provinham do arrendamento de im
moveis e minas publicas, dos direitos de alfandegas e mercados,
de emolumentos da justiça, multas, etc. Como imposto dil'ecto,
é conhecido o seu imposto extraordinario sobre a fortuna de cada
individuo, o qual, a principio, mui raro, tornou-se frequente
depois da guerra de Peloponezo,- ainda que só oecurrente para
os fins da guerra.

Para Roma,fóra certamente a guerra, uma das melhores fontes
das suas rendas, visto como os despojos eram divididos entre o
exercito e o Estado. Estes não consistiam sómente nos moveis,
porventura, tomados aos inimigos; a propriedade immovel do
vencido passava igualmente a ser do dominio do Estado
Romano. Tambem todos os municipios, que não eram e pecial
mente dotados com o di,·eito de cidadãnia ou com a isenção tribu
tal-ia (ciuitates immunes) pagavam um tributo annual (stipendium,
tnoutum soli), os dizimos, e outras taxas indirectas, aduaneit'as ou
internas, etc. Havia ainda as requisições militares, para não
dizer, - extol"SÕeS, e as fintas.

Ao tempo das guerras civis sobrevieram as rendas das confis
cações, pelas quaes se procurava, além do interesse fiscal, o de
anniquilar os adversarios, tirando-lhes todos os meios economicos.

Além dessas fontes de receita, figurava o imposto extm01"dinal'io,
lançado sobre os cidadãos em caso de grave necessidade (tl"ibu
tum), O qual, depois de guerra bem succedida, era, às vezes,
restituido. Este imposto era arrecadado com a maxima injus
tiça; porquanto, incidindo elle sómente sobre o dominium exjul'e
Quiritium, isto dava logar a que, emquanto os pequenos proprie
tarios contribuiam para o mesmo com todos os seus haveres sem de
ducção alguma; os grandes, ao contrario, que reuniam á proprie
dade privada vastas extensões territoriaes, arrendadas ao
Estado, apenas contribuiam com a parte menor da sua fortuna;
accrescendo ainda, que estes não interrompiam a cultura de
seus campos, feita por escravos, cujo trabalho era respeitado na.
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guerra; ao passo que os outros, si elles proprios beneficiavam
as suas tertas, qualquer guerra mais longa importava-lhes
uma paralysação completa da cultura, com os damnos consequen
tes ° Como imposto dil°ecto encontra-se, mais tarde, o de herança
(vigesima he~oeditatum) ° Nas provincias subsistia um systema
de impostos verdadeiramente feroz, que dava um rendimento
importante, não ha duvida; mas cujo vexame tornou-se tal, que
não pouco contribuiu para' a propria dissolução do lmperioo Não
foram poucos os habitantes do paiz, que se reüoltamm ou emi
gramm, aterrados da crueldade dos impostos, indo buscar
asylo entre os proprios barbaras, seus inimigos.- Jam inve
niuntwo romani j qui malunt inter bal°bm-os paupe1°mn libel°tatem,
quam inteio l°omanos, t1oibutal°iam solicitudinem sustine;-e,- é o
que se lê em historiadores de boa nota. O encargo maior era o
do imposto territorial, chamado capitatio ; e os que não tinham
bens immoveis pagavam um imposto p07° cabeça (censús t7'ibutum)o
Os funccionarios deviam responder pela somma fixada da sua
circumscripção, e dahi é facil imaginar o rigor da exacção por
parte de cada um delles ° ° •

8 ° Os reinos ou Estados, que se formaram na Europa, depois
da quéda do imperio romano no Occidente, nada souberam fa.zer
de melhor ou de menos injusto na ordem financeira.

Continua.ram ~om o systema de impostos romanos, sobretudo
nas terras que haviam pertencido ao grande imperio, e com
outros que, pelo costume ou pela lei particular de cada reino,
eram juntamente arrecadados,

Não era, porém, nos impostos que consistia a maior fonte de
renda dos Estados ou '·eís ba.l°ba7·os; estes percebiam-na princi
palmente de seus grandes domÍl1Íos territoriaes,- dominios, em
parte, formados, de terras que haviam pertencido ao imperio
romano, e, em parte, as vezes maior, daquellas obtidas de povos
vencido nas guerras e conquistas, ou ainda, por outros modos
diver o de acquisição (reivindicações, 7°evel°sões, confiscações, dl-oit
d'auIJaine, etc., etco) que, segundo a legislação ou as p7'aticas do
tempo eram considerados egualmente legitimas.

Em alguns reinos, na França e na AlIemanha, por exemplo, o
domínio publico tornara-se então enorme.

..
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Segundo diz Boiteau, quando o chefe dos Francos conqui tou as
GalHas e ahi fundou o seu imperio, reservara para a sua
parte, o que havia pertencido liO fisco-gallo-,'omano,-e isto im
portara nada menos, que o terço de todo o paiz !

E' de notar, que um taZ dominio n1í.o podia ser considerado,
como dominio do Estado, no sentido moderno; eUe constituia
a propriedade exclusiva do p,'incipe reinante, que dispunha
do mesmo incondicionalmente, fosse para as suas despezas
particulares e publicas, fosse para doações, ou para actos
de mero capricho, Só mais tarde, e, em geral, sem a devida e/fi
cacia, é, que alguns Estados (notadamente a França, a datar do
seculo XlV) adoptaram leis coarctoras do arbitrio ,dos reis a
esse respeito,

Com a instituição geral do fwdaZismo, com as doações para
bispados, conventos, etc" ou em consequencia de perdas por mo
tivos de guerra, os grandes dominios dos reis da edade-média
ficaram, de mais a mais, reduzidos; e para supprir o desfalque
das rendas, onde este se dava, recorrera-se successivamente aos
impostos em escala crescente,

As condições, em que isso e effectuara, foram, porém, as mais
difficeis e vexatorias: além da falta de justiça nos systemas
adoptados, o rei lançava e cobrava os seus impostos nas mesmas
terras dos senhores fettdaes, os quae , por seu turno, tambem lan
çavam e cobravam direitos - jLwe proprio, dentro dos seus
respectivos feudos. E daqui, como é facil de suppor,a confusão, o
yexame e o esbulho dos contrilmintes !

9. A partir do seculo X um novo elemento politico-financei,'o
yeio accentuar a sua existencia entre os ol'gãos da vida publica:
nos referimos ás communas e cidades Ziv,'es, que se organisaram
systematicamente, para o fim de defenderem-se das violencias e
extorsões ordenadas pelos reis, e, principalmente, pelos senhores
feudaes.

As cidades Ziv;'es (e tambem as communas autonomas) tinham a
sua economia propria, consistente em terras, florestas, pedreiras,
etc,; mas, desde que o rendimento de taes bens tornou-se insuf
ficiente para os seus fins, adoptaram ellas o principio de exigir'
de todos, qtle gosavam das vemtagens da cidade, um stlbsidio co)'-

A. C. 2
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?'espondente, pam fh despe~a commum; e eis ahi, como appareceu
pela primeira vez, o imposto, qual se entende em seu sentido
moderno, isto é: «a obrigação para todos os membros de uma
communhão de contribuir para as despezas da me ma, na razão
de suas posses,- como um dever geral do cidadúo ».

Fôra precisamente nesse direito de tl'ilJutaç{[o prop;'ia, que con
sistia o caracter da cidade lim"e, em contraposição com a cidade
?'ed ou feudal,

A principio, foram cobrados impostos especiaes, conforme aS
necessidades oecurrentes; crescendo estas, appareceram os
impostos ordinarios (permanentes), com addicionaes, para
casos, verdadeiramente extra.ordinarios.

Os impostos ordinarios eram, em regra, de camctel' indi?'ecto,
lançados sobre os objectos de consumo e actos de circulação;
como extl'aoi'din'''''ios, adoptaram-se de preferencia os direitos
sobre a fortuna, e, quasi sempre, combinados com impostos pes
soaes. Com o correr dos tempos os extraordinarios tambem se
foram tornando pel'manentes; e, quando as rendas não bastavam,
recorria·se ao cl'edito publico, ora por antecipação da renda (di
vida fiuctuante), e ora por titulas de renda (dividfh fundada), pro
priamente ditos.

Todo e te systema, adoptado para o custeio da cidade liwe,
realizava-se por meio de wumerario; de maneira que, já pas
cidades medielJaes, se vae encontrar uma economia publica, regida
por funccionalismo P?'op"io, sob fiscalisação, legalmente instituida,
conforme agora se entende na pratica hodierna.

E, pois, si é licito ver nessas cOl"pomçàes locaes da edade
media os pl'edecessol'es - mais legitimas - do Estado moderno,
porque ellas, representando as libel'dades communs, desempe
nhavam funcções, que mais tarde constituiram outros tantos
fins do podei' publico; então, é particularmente no terreno das
finanças, que semelhante pretenção melhor se caracterisa, (12)

Não cabe, porém, no estreito espaço de uma simples noticia his
tOl'ica expor e analysar os factos e as praticas diversas, geraes ou

(12) EsLas cidades livres Lambem «concediam ou arrecadavam» rendas
para OS cofres do rei.
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especiaes, que se succederam na evolução financeira dos difi'e
rentes Estados, em consequencia das transformações de ordem
politica ou de natureza economica, quer duraute o predominio
desorganisador do (ettdalis?l1o, quer após o abatimento deste, e a
reconstituição da ?'eale~a, que conseguira tornar-se o centro di
rector das aspirações communs de toda a vida nacional. C)

Apenas apontaremos:
Com o absolutismo declarado, com que as mona?'c1tias se

apresentaram no continente europeu, extinguiram-se, pOl' incom
pativeis, as libel'dades ou ?'egalias das cidades ou instituições mu
nicipaes, sendo, de uma vez, reaffi?'mado o direito soberano
do rei,- de exigir dos seus subditos os impostos que julgasse
necessarios. Os systemas destes, embora de fórmas e natureza
difi'erentes segundo os Estados, eram, em geral, eivados de
injustiça,pelas isenções e privilegios com que favoreciam a certas
classes da hyerarcLlia politica ou social.

A propria constituição t8?Titorial-politica dos Estados era então
um obstaculo serio, para que pudesse haver um systema regular
de impostos, fundado na uni{01-midade das taxas, na igualdade da
obrigação, na P"Op01'cionalidade dos haveres, e em outros
requisitos semelhantes,

Como, em verdade, adoptaI-o e executaI-o, tratando-se de
Estados, a França por exemplo, cujo reino se compunha de
-1) paizes de eleiç{[o,-2) paizes de Estado,e-3)paizes conquistados

ou cedidos,-cada um delles, com regalias e isenções especiaes, e
com deveres, positivos e negativos, inteiramente difi'erentes ; ou
como o Imperio Germanico,formado de TelTitO?'ios distinctos, onde
os direitos fiscaes dos Landes-hen'en (principes e senhores da
terra) contrastavam com os do monarcha, e aquelles por sua vez
tinham de solicitaI-os, em occasiões extraordinaI'ias, das suas
communas ou cidades autonomas as quaes se reservavam a
p?'etença:o de conceclel-os, ou não, e até, de fixar o seu qttanfum e
fiscalisar o seu emprego?! .

(.) Púde-se consultar com proveito II. chünuerg. 0'lJ. cU., no qual temos
seguido em grande parte da presente «noticia bistorica~.
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lO, OEstado, que, mesmo a datar da edacle·media, oíferece
um interesse particular em materia de finanças, é incontestavel·
mente a Inglaterra, Dous factos principaes lhe dão jus á esta
preferencia :-prirneiro, que principias, dos mais importantes,
relativamente á administração financeira, foram alli reconhe
cidos e applicados, muito antes, que em outro Estado da Eu
rapa; segundo, que a historia e a pratica financeira da Ingla
terra revelam-se intimamente ligadas com os mais importantes
successos da politica nacional,-sempre a caminho do aperfeiçoa·
menta e da realização do bem publico, mas sem esquecer nem
lesar ao bem particular.

Guilherme I (o conquistador normando), proclamado rei de
Inglaterra em 1066, achou·se, segundo diz David Rume, n3. posse
e senhorio exclusivo de todas as terras do reino, e, depois de ha·
vel-as distribuido com os seus companheiros ou auxiliares da
conquista, reservou das mesmas para a corôa 1,422 feudos nobres,
dos quaes tirava renda enorme, e superior ás necessidades do
publico serviço. Este grande dominio foi conservado e, mesmo,
augmentado por acquisições posteriores.

Foi este rei quem, pela primeira vez, sujeitou o territorio
nacional a um cadas','o (Domes.day.book), e todo o systema fiscal,
ii. uma Repartição Central-Scacca,-ium (ellichiquier, ellichequer
thesotwo publico), por onde devia correr todo o movimento da re·
ceita e despeza do Estado, - com um pessoal bU7'eaUcl'aticamente
organi ado para os differentes misteres da administração e con·
tabilidade. Estabeleceu igualmente a prestação 3.nnual das contas
de todo o movimento financeiro (Rot~llus annalis, isto é, the
G,'eat RoU of the Ellichequer). E embora modificado pelas reformas
posteriore3, esse Tl'ibunal do Thesouro, então instituido, subo
si te o mesmo em seus traços fundamentaes, até ao presente.

Contrn.riamente ao que era commum no continente europeu,
não tinha o rei da Inglaterra o direito de lançar e cobrar imo
postos por sua autoridade; si estes eram necessarios, deviam,
no termos expressos da Magna Chal'ta (de 1215), «ser concedidos
pelo parlamento, isto é, per commune consilitlm nostl'i l'egni» .

E te principio da Magna Carta, confirmado por actos poste
riore dos parlamentos, e acceito pelos reis, tornou-se funda·
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mentaZ e impe~'ativo na materia de impostos; e sempre que os reis
pretenderam violal-o, encontraram a maior resistencia do povo e
do parlamento, e, algumas vezes, surtindo dahi consequencias
funestas para os violadores. (13)

Reconhecida assim, e definitivamente, a supremacia do parla
mento em materia de finanças, foram por este successivamente
adoptadas as regras convenientes da fiscalisação e contabilidade
geral, de maneu'a a fundaI' um systema financeiro, tão racional,
que as outras nações procuraram imitar,como de melhor modelo.
Neste systema foram egualmente aperfeiçoadas as normas e pra
ticas do credito publico, as quaes, fundadas em principios do
saber e da experiencia, tornaram-se tambem, por isSo mesmo,
lições fecundas desse mister.

Entretanto, só um pouco mais tarde, é que a Inglaterra teve
impostos regula?'es ou permanentes.

A taxa sobre casas data de 1606 ; o Zand-taa;, de 1692 ; e o iln
posto de seIlo não se encontra antes de 1694. Póde-se dizer mes
mo, que, nesse paiz só houve um systema de impostos, perma
nentemente organisado, em fins do seculo 17°, após as revoluções
politicas por que passara em 1649, 1660 e 1688.

Em 1784 William Pitt apresenta-se, como reformador decidido
das finanças inglezas :-reformou a tarifa aduaneira em sentido
liberal, acabou com o contrabando, regularisou a divida publica,
impoz taxas sobre o luxo, e estabeleceu pela prilneira vez o in
come-tax (1798). Com estas e outras medidas encheu o thesouro
publico, que havia encontrado exhausto,

Depois de Pitt, o estadista deste seculo, a quem as finanças
inglezas mais devem, é, sem duvida, Roberto Peel. Quando em
1841 coube-lhe a vez de voltar ao poder, o deficit do Thesouro,
que em 1839 se elevara a 36 milhões de francos, em 1840 a
44 milhões, em 1841 a 35 milhões, era já calculado em somma
superior a 100 milhões, para o seguinte anno de 1842!

Deante de situação financeira tão desfavoravel e que tirava sua
razão de ser, das condições economiclLS geraes do paiz, Peel en
tendeu que só uma reforma radical da legislação economica e
financeira, seria capa.z de resultados satisfactorios. Viu que era
chegado para a Inglaterra o momento de abandonar a sua poli
tica proteccionista e adoptar francamente as praticas do livre
cambio, e neste empenho, depois de haver restabelecido o incorae
tax, como fonte certa de abundante receita, tratou da reforma da

(i3) Na obra «Finance and Politics.-de Sydney Buxton (Londres i88 ) enu,
mera este autor diversos Succe.sos politicos) da Inglaterra, directamente oc
easionados por medidas financeiras.
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tarifc1 aduaneira, da qual upprlmlU' numerosos artigos, e modi
ficou para simples direitos fiscaes as taxas prohibitivas ou quasi
prohibitivas que pesavam sobre outros. Tambem foi obra sua, a
importante reforma do Banco de Inglaterra; e para remate glo
rioso de seus trabalhos financeiros, emprehendeu eUe e realizou
em 1846 a grande reforma da' leis cereaes (com·latos), I1pezar da
grande opposição dos interesses poderosos, com que teve de arcar.
O succe'so das reformas de Roberto Peel tem sido de mais a
mais consolidado, e o seu nome continúa a occupar lagar de
honra, cada dia maior, na historia politica e financeira de seu
paiz. (Juizo biographico de G. de Molinari sobre Robert Peel.)

11. A historia financeira da França, em suas differente3
épocas, é tambem digna de ser estudada com interesse.

O producto do grande dominio territorial, que Hugues Capet
reuniu sob a sua corôa, fôra, por muito tempo, bastante para
as despezas ordinarias do Estado. Embora diminuido successiva
mente pelas distribuições feitas «avec (oi et hommage» aos
gmndes do reino, ainda assim, continuara assaz importante, em
consequencia de novas acquisições.

Mas, além do rendimento de seus dominios, os reis de França
sempre tiveram o dos impostos, que eUes arrecadavam, por auto
ridade propria ; e tanto mais reduzido tornara-se, porventura, o
dominio da coràa, quanto mais augmentaram elIes, ja a quota,
ja O numero, dos respectivos impostos.

E' certo que desde Philippe o Beilo (1302) foram convocados
os E tados Gemes, umas vezes, para que o rei os ouvisse sobre
negocias politicos de certa gravidade, e outras, positiva
mente, para. pedir·lhes subsidios. Este proceder, porém, na
maioria dos casos não pas ara de um ?'ecurso habil, para o fim de
obter mais facilmente dos povos aquillo de que o rei precisava;
sem que o precedente constit.uisse uma obrigaçãO, para o futuro,
aos olho' do mesmo.

Como quer que fosse, a convocaçã.o dos Estados Geraes não
deixou de occasionar mais de um resultado apreciavel : o povo
ap;'endw, que os reis precisavam de seus subsidios, e que pre
cisando-os, estavam obrigados a recebel·os, em dadas con
dições e circumstancias... Não foram, com effeito, nem
poucas nem de somenos importancia, as questões aventadas e as
regras postas sobre a materia, nas discussões de taes assembléas:
a. if/lraldade de todos deante do impostoj-a tomada de contas dos
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dinheiros publicos ;-a periodicidade da reunião dos Estados Ge
raes;-a concessão dos stlbsidios, apenas, para o tempo de ttm

anno, etc.; estas e outras providencias, vencedoras ou não, em
suas deliberações, e respeitadas ou não pelo rei, tiveram, em
qualquer das hypotheses, grande valor e influencia par~ o bom
encaminhamento e a verdade das cousas publicas.

No emtanto, desde 1614, que os Estados Geraes deixaram de
ser convocados; e o absolutismo constituira então a unica regra
em finanças, bem como, em todos os demais negocios do reino.

A apreciação, porém, dessa phase da historia financeira àa
antiga França vae além de nosso intuito; apenas, destacaremos
dahi alguns nomes illustres, que o estudante de finanças
não póde deixar de conhecer. Estes nomes foram:

- ully (Duque de SÍllly, 1560-1641), um dos maiores ministros
de finanças que a França tem tido. ::>erviu 14 annos sob Hen
rique IV. Viu-se deante de uma divida superior a 300 milhões
de francos; mas procedeu com tal espirito de sabedoria e cor
recção na materia, que, á morte desse rei, havia 42 milllões de
saldo em especies na Bastllha. Cuidou séria e eflicazmente da
'vida economica do paiz, e a elie se deve o primeiro orçamento
(budget), que serviu de base á contabilidade publica.

Sully'escreveu suas MemOl'ias.
-Colbert (Jean-Baptiste, 1619-1683), ministro de finanças, no

reinado de Luiz XIV: -introduzindo ordem na economia do
Estado, diminuindo os gastos com a cobrança dos impostos, e
abolindo diversas taxas internas, que difficultavam a circulação
economica, conseguiu ver restabelecido o equilíbrio entre a
receita e a despeza. Não podia, porém, esse eqtlilib,'io resistir
ás condições da politica dominante: guerras infelizes não tarda
ram a destruil-o, e as finanças francezas voltaram ao estado
deploravel, que, de mal a peior, veio patentear-se em completa
ruina, ao rebentar da revolução de 1789.

-Tu?'got (Anne Robert-Jacques,1727-1781),-ao entrar, como
ministro de finanças sob Luiz XVI, accentuou em uma exposição:

« Point de banqueroute,
« Point d'augmentation d'impôts;
« Point d'emprunts, ..
« Pour ses trois points (di;;ia elle) íln'y a qu'un moyen, c'est de

reduire la depense au-dessous de la recette ...» E eil-o de mãos á
obra, para a execução de tão enorme programma, que lhe custou
labor immenso e profundas decepções.As suas reformas iniciadas
em finanças foram numerosas,e muitas delias da maior sabedoria.
Mas Turgot teve de succumbir logo, deante dos gmndes e nob,-es,
cujos interesses, até então pl'jvilegiados, não ficaram bem resal
vados pelas suas referidas reformas,

Entre os seus di1Ierentes escriptos ha: «De l'impôt SUl' le re
venu d~s proprietaires et de celui SUl' les consommations» (1757).
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-N'ecker (Jacques), ministro de Luiz XVI, e rival de Turgot,
mas difi'erente deste em seus actos e direcção de espirito:
Turgot era systematisador, e elIe, sobretudo, empírico.

Foi incontestavelmente um grande financeiro e prestou, nas
circumstancias, os mais assignalados serviços. E' autor das obras
« De l'administration de Finances de la France »(1784), e «SUl'
l'administration de Necker par lui-même» (1791). Na ultima
occupou-se principalmente dos actos de seu governo.

Necker fôra ministro de finanças, de agosto de 1788 a setem·
bro de 1790, e deixara o poder, por discordancias com a Assemblea
Nacional da Revolução.

Esta, como sabe-se, emprehendeu uma reforma geral de
finança.s, ao sabor de suas idéll.s: vendeu todos os bens do Estado,
inclusive os ecclesiasticos, que foram igualmente considerados,
como taes; alterou, aboliu e renovou .diversos impostos; e
pretendeu introduzir a ordem em todos os serviços concernentes.

Mas tudo lora debalde, em relação a qualquer melhoramento
estavel.

A bancarota foi a situação normal da Revolução, da qual Na
poleão só conseguiu libertar o paiz, pela reorgauisação de seu
systema fiscal, baseando-o em quatro impostos directos
principaes:-o sobre immoveis (foncie?-), o de portas e janellas
(sur les poNes et fenet?'es), o dito pessoal e de moveis (pel'sonnel
mobilier) e o de beneficios indu triaes (de patentes), todos os quaes
teem, até agora, subsistido, como bases das finanças fran
cezas.

12. Encarando as fin&.nças, como doutrina financeira, isto é,
como sciencia,distinctamente caracterisada, póde-seaflirmar, que a
sua existencia começa apenas no seculo XVIII; sem embargo de
que, antes deste se encontrem trabalhos, relativamente impor
tantes, sobre alguns dos ramos, que ora constituem o objecto da
referida sciencia.

Na França, por exemplo:
- Bodin (Jean, 1530-1596) publicou em 1576 a sua obra

denominada, «Republique», na qual, além das questões de ordem
politica e economica, examinou as diJferentes fontes da renda
publica, expendendo a este respeito conceitos, verdadeiramente
acceitaveis: censura a venalidade dos empregos (era uma das
fontes de renda), e a injustiça de os impostos sámente gravarem
o povo, com isenção da nobreza e do clero; demonstrando, ao
contrario, que a generalidade e a proporcionalidade dos mesmos
era-lhes indispensavel, como fundamento - « in omnes ordines
pro singularum facultatibus exequantur».
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Advogara, de preferencia, os impostos indirectos, já como ca
pazes de renda abundante, e já como meio de forçar o povo a
cultivar as industrias no paiz; mas isso sem excluir a moderação
das ta.xas de entrada, relativamente aos objectos de primeira
necessidade.

- Bois-Guilbej·t (Pierre le paysan, 1645-1714) autor de duas
obras: Detail de la France sous Louis XlV (1695) e Factwn de la
Jilrance (1706); em ambas as quaes, além de outras questões
financeiras, discutiu a injustiça do systema fi cal existente e in
dicou o remedia que nas circumstancias seria o mais proficuo
aos interesses publicas e privados.

- Vauban (Sebastien de, 1635-1707) é autor do famoso livro
Di.me Royale, no qual, inteiramente preoccupado de alliviar o
povo dos encargos fiscaes propõe o novo imposto (que forma o
titulo de seu livro), e que devia gravar de Ilreferencia as classes
abastadas, e de maneira, a produzir importante rendimento.

Sem pretender analysar as vantagens ou inconveniencias do
systell1a aconselhado por Vauban, sobreleva, todavia, notar que
elie, contrariamente á opinião recebida, não propuzera um im
posto unico da decima ,. admittil1do, ao contrario, outros inferiores
segundo as categorias dos contribuintes. e deixando subsistir
um grande numero de impostos indirectos, que qualificara de
impostos voluntarioso

- Quesnay(François,1694-l774), chefe da escola physiocratica.
e Mirabeau (Marquis de, 1715-1789), pae do grande orador da
revolução franceza, tambem se occuparam,- o primeiro nas
suas «Maximes du gouvernement économique», e o segundo na
sua «Theorie de l'impôt», das questões financeiras, isto é, dos
defeitos do systema fiscal existente, analysando-o conforme os
principios da escola, que ambos professavam.

A escola physiocratica, não se ignora, partia do principio, de
que sómente a telTa é capaz de dar um pi"oducto liquido, isto é,
a unica fonte ?'eal da riqueza,- e que, porta.nto, o systema fiscal
devia basear-se sobre um imposto geral, lançado sobre aquelle
producto. «Que 1impôt soit établi immédiatement UI' le pro
duit net des biens·fonds et non SUl' le salaire des hommes, ni SUl'

les denrées'l> (Quesnay, maxima V).
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- E', porém, Montesqt,ieu (1689-1755), quem, pela primeira
vez, na sua obra «De I'Esprit des Lois», publicada em 1748, en
carou a doutrina das finanças, como sendo connexa com a pro
pria doutrina do Estado e com os elementos fOl'l1wes da sua
constituição.

Na exposiçã.o e analyse succinta que elie faz da materia, in·
dica as regras cardeaes, a que a mesma é subordinada, e as con·
dições das rendas publicas, segundo se trata de um paiz com
parte de sua população escrava, de uma Republica, ou de um
Estado despotico.

a opinião de Montesquieu, as rendas do Estado são uma por
ção que cada cidadão da de seus haveres, para ter a segurança
da. outra ou para gosar desta commodamente. «Não é por
aquillo que o povo póde dar que se deve medir as rendas pu
blicas, mas por aquillo que eUe deve dar '1>, accentúa eUe.

Referindo·se á proporção entre os impostos e a liberdade,
estabelece egualmen te, como regra geral: «on peut leveI' des
tributs plus forts á proportion de la liberté des sujets; et l'on
est forcé de les modereI', á mesure que la servitude augmente.»

Partidario dos impostos indirectos, é tambem uma das suas
sentenças principaes: «L'impôt par tete est plus naturel à la
servitude; l'impôt SUl' les marchandises est plus naturel à la li·
berte, parce qu'il se rapport d'une maniere moins directe à la
personne. »

E' pequena a. parte ela obra de Montesquieu (o livro 13°) con
sa,grada á doutrina das fina,nças, e a exposição de suas idéas não
abrange o conjuncto desta sciencia, no sentido que hoje se
lhe attribúe; comtudo, pela concepção superior, com a qual
encara e aprecia o assumpto, elle merece, sem duvida, na
historia financeira o logar de preferencia, que ora lhe assigna
lamos.

Neste seculo não teem faltado a França financeiro;; dos mais
distinctos, tanto pelo trabalhos realizados na administração
(14) do paiz, como pelos livros importantes, publicados sobre a
materia.

(14) Entre osses, o primeiro a citar, é, comju tiçn, o estadista BnrãoLouis·
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A bibliog?"aphia francem sobre finanças é, certamente, uma das
mais copiosas,

Entretanto sobreleva notar que, essa bibliog'raphia é, principal
mente, composta de obras ou monographias sobre ramos espe
ciae ; não tendo havido t?"atados completos, encarando'se-os sob
O ponto de vista scientifico, sinão de datas recentes.

De no so conhecimento o primeiro trabalho, que a isso se
propoz, foi o «Traité de Finances» de Joseph Garnier, publicado
em 1862 (em 2' edição) com «notas complementares». Nesse tra
balho o autor procurou certamente fazer um estudo scientifico
completo da materia, muito embora pareça ter elie ficado aquem
de tão importante objectivo.

Tambem o Sr. Paul Cauwés, encerra o seu «Cours d'économie
politique» (1882) com uma apreciação geral das finanças sob o
titulo de «Economie Financiare» ;-e a dizer o que pensamos,
como resumo elementa~' (e em relação á França principalmente)
é um dos melhores, que se conhecem.

Mas a unica publicação franceza., que póde reclamar o qua
lificativo acima determinado, é o «Traité de la science des fi
nances», publicado pelo Sr. P. Leroy-Beaulieu (1883). Este, sim,
é realmente nssaz valioso, como estudo geral da sciencia finan
cei?"a ; muito embora seja ainda considerado incompleto, por não
ter-se occupado egualmente do valor social-politico, sob o ponto
de vista financeiro,

13. Voltando ao secUlo passado,o autor, que conseguiu maior e
merecida reputação no dominio da sciencia economica e financeira,
fàra Adams Smith (1723-1790) com a publicação da sua importan
tissima obra «Riqueza das Nações» (Wealth of NCltions, 1776). A
concepção geral do plano, o methodo scientifico e o senso pratico
com que A. Smith tratou da materia, lhe grangearam tamanho
conceito, que mereceu o titulo de «Creador da Economia Politica»,
considerada esta di ciplina, como sciencia propriamente dita.

O livro V da sua citada obra é consagrado ao estudo do que
ora e chama-a «Economia do Estado», isto é :-Das despe~as a
ca1'go do Sobem.no ot, da Republica (cap. 10);-Das fontes das
~'endas ge1'aes da sociedade, ou da ~'eceita do Estado (cap. 2°);
Das dividas publicas (cap. 3'),-materias, que elie expõe, aprecia
e analy a com o criterio da sciencia e o bom senso da pratica.

Para ser completo, faltou-lhe apenas, nesta parte financeira de
sua obra, o estudo systematico da renda, porventura, prove
niente do dominio privado do E.5tado.

Sem pretender dar, no momento, uma analyse, ainda que
breve, das idéas e conclusões diversas desse grande mestre; não
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deixaremos, toêiavia, de transcrever para aqui as quatro regras
geraes do imposto, estabelecidas pelo mesmo, e que subsistem,
como cardeaes, neste importante assumpto. Depois de haver
indicado as especies pl-incipaes, sobre que os impostos podiam
recahir, adduziu as maaJimas seguintes:

L" Os subditos de um Estado devem contribuir para o sus
tento do governo, cada um o mais possivel, na proporção de
seus haveres, isto é, em proporção do rendimento de que gosa
sob a protecção do Estado.

2." A taxa ou porção de imposto, que cada índividuo tem de
pagar, deve ser certa e não arbitraria.

S." Todo o imposto deve ser calculado, na época e da maneira,
que se presumira mais commoda para o contribuinte.

4." Todo o imposto deve ser calculado, defól'ma que o dinheiro,
uma vez arrecadado do povo, entre no Thesouro do Estado, no
mais curto espaço de tempo poso ivel, e com a menor despeza
possivel para esse mister.

E' evidente quanto ha de sabio e provei,toso na applicação ju
diciosa destas maximas.

E ainda que as suas theorias sobre as f'Ltncções exclusivas do
Estado, e mesmo, algumas outras das suas considerações sobre a
matel"ia fiscal, nem sempre fossem as mais acceitaveis ; ainda assim,
sobra nos seu~ trabalhos bastante merito, para que seja eUe
egua1mente declarado um dos fundadores da sciencia financeira.

Depois de A. Smith, não teem apparecido na Inglaterra traba
lhos scientificos, verdadeiramente notaveis, sobre a materia de
finanças.

Ricardo (1778-1823), que, além de outras monographias,
publicou - «Principios de Economia e do lmposto»-fez-se
principalmente celebre, como economista, pela sua tlteoria da
renda.

O escriptor inglez, que neste seculo m~hor encarou a sciencia
economica e financeira sob um ponto de vista geml e connexo
com a vida nacional, foi, sem duvida, John Stuart Mill (1806
1873). Embora autor de diversas outras'obras importantes, é
geralmente admittido, que eUe coroou a carreira de seus labore s
scientificos com a publicação dos seus-«Principios de Economia
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Politica», cujas idéas e deducções, sobre impostos e outros
misteres da, ordem politica e economica, expostas no livro V da
referida obra, são, ao mesmo tempo, dignos da mais pro,eitpsa
attenção e estudo para a Economia do Estado.

Contemporaneos de 8t. Mlll, e depois delle, não teem faltado
á Inglaterra, escriptores e trabalhos sobre ramos particulares da
sciencia financeira, e dentre esses, não poucos, de real mereci
mento; entretanto, do que ell:1 carece até agora, é de uma
@bra de "Valor scientifico,-abrangendo o todo dessa sciencia.

14. Na .Allemanha o desenvolvimento da sciencia financeira
começou muito cedo neste seculo, e tem sido o mais efficaz em
seus resultados.

Longo seria, si pretendessemos fazer UID:1 simples 7ista dos
seus mals importantes escriptores e obras a esse respeito.

Indicaremos apenas: Rau (1792-1870) que, talvez, o primeiro,
traçou o verdadeiro campo da sciencia financeira, com a publicação
da sua obr:1, -« Lebrbuch der politischen Oekonomie», con
tendo: - l' parte-Economia politica Ot~ t7~e01'ia das rique::as,
2a parte-Sciencic~ administrativa,-3' parte-Sciencia financeü'a.

Ao lado de Rat~ se deve citar J. G. Ho:l:fmann (1765-1847),
cujas obras diversas foram da maior acceitação em todo o
paiz.

A estes dous primeiros nomes segue-se logo 'uma serie de
outros, dos quaes distinguiremos: Lot::, Fulda, Jacob von
P"itttoit::, Moltke, que são autores de trabalhos especiaes sobre a
sciencia financeira; e von Haller, A jJ:füUe~', Zacharia, MU?'ha?'d,
Rotteck, que trataram da mesma, mas em obras da sciencia po
lítica. Entre as obras desses autores diversos, sobreleva nomear,
como a mais importante, a Jacob' Finan:;-toissenschaft, a qual,
muito embora persistindo nas idéas antigas,-de que só deve-se
recorrer aos impostos quando as rendas do dominio e j'egalias não
bastem; - é, a todos o respeitos, recommendavel, tanto pelos
elementos historicos, como pelo criterio scientifico, que nella
se encontram.

Dentre os escriptores mais modernos: - A. Wagner, autor da
Finan::;toissenschaft (3 Partes, de 1884-1890);-L. 'Von Stein, auto
do Lehrbuch der Finan::toissenschaft; Roechej', auto do System
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de,' Finan:;wissenschaft (parte IV da sua obra - Handbuch der
Volksvi?'tschaft); -todos os quaes, tratam das finanças, de uma
maneira geral e com methodo, realmente scientifico.

Quanto ás monog,'aphias ou tratados sobre ramos particulares
desta sciencia, deixamos de mencionar, por serem muitissimo
numerosos.

E' sobretudo na Allemanha que, nos ultimos tempos, se en,
contram duas correntes oppostas de idéas, ao encart.tr os prin
cipios da ordem economica e financeira: uma, levada pelos libe
?'aes individualista, que pretendem reduzir, o mais possivel, a
acção do Estado i-e outra, pelos socialistas de diversas nuanças,
que reclamam para o Estado attribuições, mais amplas, como au
xiliar, directo e constante, que é, do bem commum socia!. Aos
primeiros pertencem: J. Faucher, Alex. Meyer, K. Braum, etc,;
entre os ultimos sobresahem: Schreme (Mench und Gttt in der na
tional Oehonomie 1861,- e principalmente, - Die G,'undscet%e
de" Steuel'politik tmd die schwebenden Finan:;fragen Detttschlands
und Oesten'eiclts, 1880);-e Schmollen (Die Leh"e von Einhommen
in ilvr"em Zusammenhetng mit den Gnmd-p"inzipien der Steuer-
lehre-1863) . .

- Nos outros paizes civilisados da Europa, notadamente, a
:rtalia (15), e tambem da America, são egualmente numerosos "s
autores de monogmphias sobre finanças, e muitas, de valor in
contestave!.

Não conhecemos, porém, nenhum que se proponha á exposi
ção completa desta sciencia em todas as suas partes, e por isso
deixamos de aqui indicaI-os.

15. No Brazil os estudos economicos e financeiro não teem
ainda tido gra.nde c!esenvolvimento; carecemos, mesmo, até
ao presen~e, da public:>.ção de qualquer obra, mesmo elementar,
que abranja sobre o assumpto todas as theses da sciencia, da
legislação e da historia.

(15) Dislinsruem-se na Itnlin por seus trnhnlhos economicos e financeiros:
Scialoia, Benevenuli, Messedaglin, Boccnrdo. Ferrara, lIlinRhelli, Magliani.
Bn.er, Luzzntti, ELIena, Morpurgo Riccn- alerno, Cossa, (Luigi e Emilio),
Ferraris, alandra, A. De Vlli De Marco. U, JlIazz~la, C. A. Couigliaui, M.
Panlaleoni, A. Graziani, A. Loria. .
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E não é muito de extranhar que assim o seja, tratando-se de
um paiz novo, e cuja instrucção tem sido por demais retardada, a
datar dos tempos coloniaes.

Pelo que toca á acção do governo, sabe-se que, por decreto do
principe ?'egente D_João, foi em 1808 (23 de fevereiro) creada
uma cadeira da sciencia economica nesta cidade do Rio de Ja
neiro, declarando-se, nos fundamentos do citado decreto-<l: ser
absolutamente necessario o estudo da sciencia economica na pre
sente conj unctura em que o Brazil ofi'erece a melhor occasião de
se pôr em pratica muitos dos seus principias ... sem os quaes se
caminha ás cegas e com passos muito lentos, e ás vezes contra
rias, nas materias do governo, etc. (16)

ão obstante tão louvavel intui.to, manifestado no decreto de
1808, não consta que o ensino official tivesse trazido, por então,
vantagem pratica alguma para a instl"LICçlío economica do paiz.

Mais tarde, quando em 1827 foram creadas as Faculdades Ju?'i
dicas (uma no Recife e outra em S. Paulo), incluiu-se no pro
gramma de seus cursos uma cadeira de «Economia Politica» (17)
discipllna que fàra desde então (1831) leccionada, por ser tambem
obrigatoria para a coIlação dos respectivos grãos.

A reforma das Faculdades Juridicas feita em 1885 mandou
que no curso de sciencias sociaes houvesse cadeira especial (além
da de Economia Politica) da «Sciencia das Finanças e' Contabili
dade do Estado».

Mas, ou seja devido aos resultados mais certos e immediatos
do saber profissional em outros ramos de estudos, na vida pratica,
ou á outra circumstancia qualquer, que no caso pouco importa
averiguar, a verdade é, que as materias economicas e financeiras
não mereceram jámais a preferencia, por parte da mocidade bra
zileira, e conseguintemente, os progressos da instrucção commum
a esse respeito continuam a ser pouco satisfactorios.

(16) Pelo mesmo decreto fez-se mercê da propriedade e regencia da cadeira
dita. a Josá da Silva Lisboa, -que tem dado as provas de ser muito habil para o
ensino daquella sciencia».

(ii) Outros cursos do ensino superior do imperio comprehendiam tambem Ele
mentos de Economia Politica; assim se dava notadamenle na Escola Polyte
chnic.. e nas escolas militares da marinha e do exercito.
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Isso, pOI'ém, não quer dizer que a sciencia economica não tenha
tido cultores no Brazil; ao contrario, uns iniciados nella pelo
proprio ensino o/ficial, e outro , educados nos seus diversos prin
cipias, pelas escolas e autores estrangeiros; o facto é, que já
podemos indicar uma serie de nomes bra:;ileii'os, todos os quaes
se fizeram notaveis ou distinctos pelos conhecimentos especiaes da
mataria. Entre outros passamos a indicar os seguintes :

Autores de obras publica.das

Na ordem chronologica. tem o primeiro lagar D. José Joaquim
da Cunha de Azeredo Coutinho (bispo de Pernambuco), nascido
em 1742 e falJecido em 1821. As suas obras economicas foram:
«Memoria sobre opreço do as ucar»-1791-; «Ensaio Economico
sobre' o commercio de Portugal e suas colonias»-1794-; «Dis
curso sobre as minas do Brazil » -(1804 ~ ). Na primeira com
bateu elie com vantagem e exito a pretenção de sujeitar o com
mercio de assucar do Brazil á uma especie de monopolío, com
um preço certo, e prohibilla a sua exportação para paizes estran
geiros .por ser genero de primeim necessidade. As razões de
theoria, fundadas na liberdade docommercio, e as de facto, apoia
das na experiencia e na legitimidade dos interesses em jogo, em
que o autor se estriba, são, sem duvida da maior correcção, e
assim entendera o proprio governo portuguez, desattendendo aos
que solicitavam o seu procedimento contrario.

« O Ensaio Economico (18) é, porém, a sua obra principal, e
ainda que referente ás colonias portuguezas em geral, póde-se
aflirmar que o autor teve sobretudo em mente cooperar para o
desenvolvimento de diver as industrias no Brazil principalmente
a agricola, fazendo sobresahir os abundantes elementos naturaes
aqui existentes para as mesmas, os melhores processos a seguir,
e reclamando contra as praticas administrativas e impostos, que
lhes serviam de embaraço. Neste ultimo empenho fez valer os
mai.s judiciosos argumentos contra o monopolio, então existente,

(1 ) Esta. obra foi mandada imprim.ir pela Academia Real das Sciencias de
Lisboa, á qual o autor apresentaDa na qualid:>.de de seu socio.

..;:., .._","': .
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no commercio do sal, conseguindo, afinal, qúe o 1l1'eSmO fosse
abolido com grande vantagem para o consumo geral e para os
misteres especiaes da. producção.

As idéCL desse autor sobre a industria, o commercio e a nave·
gação são, em gerat, dignas de nota : « Sem industria oS fructos
da terra não terão valor; e si a agricultura é desprezada,
acabam-se os feuctos da industria é do' commercio.»

« Um grande commercio pede uma grande navegação, e como
os proveitos da navegação procedem da somma dos proveitos da
agricultura e das manufacturas, segue-se que a navegação é
um dbbrado augmento das forças 1'eaes e rela.tivas de um corpo
politico. Tudo quanto uma nação ganha de uma parte, diminue
a potencia real e relativa de suas rivaes, e, reciprocamente, se
augmenta de tudo quanto elias perdem. »

No dízer do nosso historiador F. A. Varnhagem, o bispo A. Cou
tinho ostenta em suas obras profundas noções, não só do direito, do
governo e da' economia politica, cómo de varias outras sciencias:

- Depois de Azeredo Coutinho, apparece em segundo logai.'
José da Silva Lisboa (Visconde de Cayru) nascido em 1756 e falo
lecido em 1835. Suas principaes obras economicas foram:
«Principios de economia politica », 1804; «Observações sobre o
commercio franco », 1808; «Observações sobre a franqueza da
industria e fabricas no Brazil », 1810; «Ensaio sobre o estabele
cimento de bancos », 18l1;'« Estudos do bem comtnum e economia
politica», 1820; «Leituras de economia politica», 1827.

Educado nas doutrinas de Adam Smith, eUe professa em geral
as idéas e praticas, as mais liberaes, sobre a materia economica.

A sua obra mais compJ'chcnsiva e, talvez mesmo, a melhor, é a
denominada-«Estudos do bem commum e economia politica»,
a qual, segundo o plano esboçado pelo autor, devia constar de
12 partes distinctas, sendo a ultima deIlas especialmente cansa·
grada ás questões da economia financeira, sob o titulo de 
«Theoria do serviço, redito e crermo publico-Chronologia. dos'
melhoramentos do governo economico.» Acreditamos, porem,
que o autor nã chegou a. completar a sna referida. obra; pois,
das edições que conhecemos, todo o trabalho publicado não vae
além da 111 Parte.

A. c. 3
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Não devemos omittir que ao Sr. Lisboa não pouco deveu o
Brazil, pela sua benefica cooperação no acto que abriu os nossos
portos ao commercio estrangeiro. Foi em sustentação desse acto
do Sr. D. João VI, que elIe publicou o trabalho já indicado, sob
titulo de «Observações sobre o commercio franco ».

Tambem se lhe devem trabalhos parlamentares sobre assumptos
financeiros, feitos no cargo de senador do Imperio.

- Candido Baptista de Oliveira (19) é autor de uma obra inti
tulada-«Systema Financial do Brazil», 1842, na qual expõe e
analysa as principaes feições da nossa organisação financeira,
indicando as reformas que lhe pareciam proficuas nas circum
stancias. Devem·se-lhe tambem trabalhos parlamentares de
certo merito, feitos no cargo de senador do Imperio.

-José Antonio da Silva Maia (20) publicou em 1841 o seu tra
balho-«Compendio do Direito Financeiro» - no qual expõe, de
modo pratico, a legislação do paiz, relativa á administração
financeira e ao movimento da receita, e despeza publica. Diz
eUe ahi:

«Entendemos por direito financeiro aqueUe que comprehende
as regras, por que se deve dirigir a administração geral da fazenda
nacional, no que é relativo á receita e despeza do imperio;

á arrecadação, fiscalisação e distribuição das rendas publicas; ao
desempenho das attribuições de todos os encarregados da guarda
e applicação dos dinheiros nacionaes; á tomada de suas contas
e á maneira de se lhes fazer eifectiva a responsabilidade.~

O livro trata de cada um destes pontos, ainda que sem outro
objectivo mais, do que a indicação das leis e regulamentos,
applicaveis aos casos. I

- José Mauricio F.Pereira de Barros é autor do livro «Aponta
mentos do Direito Financeiro Brazileiro» publicado em 1855.
Embora calcado sobre o trabalho anterior do Sr. Silva Maia, que
acabam03 de indicar, é assaz superior a este, pelo maior desen
volvimento que procurou dar ás diversas partes elo assumpto.

(19) Mioislro da fazenda eIU iSg9,

(20) ~Iinislro da fazenda eID iSiO.
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- Dr. Pedro Autran da i\Iatta e Albuquerque, proCessor da
Faculdade Juridica do ReciCe, publicou: «Elemento de Econom.ia
Politica», 1844 (que augmentou e corrigiu em edições poste
riores); «Manual de Economia Politica», 1873 (para uso dos
alumnos do Instituto Commercial do Rio de Janeiro), e «Cate
chismo de Economia Politica» 1880 (para uso das escolas normaes
do Imperio). Nestes seus traballlos differentes, emittiu tamb~m

o autol', sob o titulo «Dos consumos publicas» algumas il.Íéas
elementares sobre a economia financeil·a.

- Dr. Lourenço Trigo de Loureiro, proCessor da Faculdad.e
supradita, tambem publicou em 1854': «Elementos de Economia
Politica», coltigidos dos melhrwes autol·es. Embora divergente
em alguns pontos da.s idéas expo tas pelo Dr. Autran, em nada
se avantajou deste sob o ponto de vista financeiro.

Fecba o seu livro por tres secções intituladas: «Dos Consumos
Publicas», «Dos Tributos», «Dos Emprestimos Publicos», nas
quaes aprecia ligeiramente as materias, que os respectivos
titulo indicam.

- Henrique Augusto Milet é autor de diversos escriptos eco
nornicos, taes como: ",Os quebra-kilos e A crise ela lavoura»
(1876); «Auxilio á Lavoura e °Credib Real», 1876; «O Meio
Circulante» e «Que tão Bancaria», 1875; «A Questão Monetaria»,
1878; «Miscelianea Economica», 1879.

Nestes trabalhos de caracter, verdadeiramente economico, trata
o autor, aqui e alli, de mais de uma questão financeira, havendo
mesmo entre os artigos diversos, um que se intitula - «As
finanças nacionaes-molestia e remedias.»

- Martinus Hoyer é autor de escriptos, taes como: «O Imposto
considerado á 'luz dos principios economicos» 1876; «Estudos ele
Economia Politica», 1877; «Estudo sobre a reforma do meio cir
culante», 18'0.°primeiro destes trabalhos é um estudo analytico das regras
e preceitos, hoje admittidos como fundamentaes, na materia de
impostos. «Em 1Jl'útcipio, diz elie, considero legitimo o imposto,
toda vez que seu fim Cor proporcionar á sociedade a tranquilli
daile publica, a liberdade, a segurança individual e 'a garantia.
da proprie(!a.de. Preenchido este fim, ainda concedo, que os po-
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deres publicas onerem os membros da sociedade com os impostos
que forem indispensaveis para a prestação de outros serviços
que elZes não possa11L ind:vidttalmente, ou liv7'emente associados para

ttln (iii! COIlWHtm, p1'esta,' a si mesmos. Taes serviços devem,
porém, ser muito circumscriptos ... »

E' a mesma concepção, que A. Smith tinha, sobre a esphera
das attribuições do Estado em materia economica.

Estadistas financeiros

Os nomes que agora passamos a indicar não merecem o titulo
de finauceiro pelas obras scientiticas, que, porventura, houves
sem publicado; mas tornaram-se recommendavGlis, como taes,
pelos trabalhos de natureza parlamentar ou administrativa, de
que foram autores.

A eUes deve o Brazil as principaes retormas de suas finanças,
e, conseguintemente, não deveramos omittil-os em nos a resenha
histol'ica. Entre outros, com razão distinguiram- e :

Manoel Jacintho Nogueira da Gama (Marquez de Baependy).
Além de diversos outros trab:ühos, rura eUe autor das duas pri
meiras «Exposições Geraes sobre a Fazenda Publica do BraziJ»,
uma apresentada á Assembléa Constituinte de Imperio em 1823,
e outra á Assembléa Geral Legislativa em sua primeira reunião
de 1826. (21) São trabalhos do maior valor para a historia
financeira do paiz.

Ha tambem deUe uma outra Exposição (1819 ) sobre o estado da
Fazenda Real em 1810, a qual é o primeiro e unico documento
desta especie que pos UlmOS, em relação ao governo do
Sr. D. João VI.

- Miguel Calmon Du Pin e Almeida (22) (:YIarquez de Abran
tes). Os seus trabalhos são de natureza parlamentar e adminis
trativa. e constam de relatorias e mais documentos officiaes do
imperio.

(21) Era então ministro ua rlu.enua.

(22) ~inistro da fazenda, diversas vezes, desde i 28.
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- Por trabalhos valiosos da mesma natureza., ~umpre i.gual·
mente mencionar:

Antonio F. de Paula Hollanda Cavalcanti e Albuquerque (Vis
conde de Albuquerque) (23) ; Bernardo Pereira de Va concellos
(24) ; Manuel do N. Castro e Silva (25); Manuel Alves Branco
Muniz Barreto (Visconde de Caravellas) (26) ; Joaquim José Ro
drigues Torres (Visconde de Itaborahy) (27); Bernardo de S.
Franco (Visconde de Souza Franco) (28); Francisco de Salles Torres
Homem (Visconde de Inhomerim) (29) ; Angelo Muniz da Silva
Ferraz (Barão de Uruguayana) (30) ; Francisco Belizario oares
de SOl~za (31) ; Afl'onso Celso de A sis Figueiredo (Visconde de
OUL'O Preto) (32); Ray Barbosa (33).

E' dl?snecessario observar, que não fazemos uma lista dos
nOS50S estadistas, que por ventura tenham prestado os melhores
serviços ás finanças do paiz; apenas nomeámos, dentre
muitos, aquelles, aos quaes se devem reformas, de caracter
mais ou menos importante e comprehensivo, relati.vamente á
economia do Estaclo: o dominio publico, os impostos, o credito
publico, e outras materias concernentes.

Aos nomes dos estadistas, que foram indicados, devemos
ainda ajuntar, pela importancia dos seus diversos trabalhos.
realizados sobre a alta administração financeira do paiz :

- Joaquim Francisco Vianna (34); José Carlos de Almeida
Arêas (Visconde de Ouren) (35); João Cardoso de Menezes e

(23) Idem idem idem, desde 1830.
(21) Idem idem, em 1832.
(25) Idem idem de 1834 n 1837.
(26) Idem i~em, diversas veze~, desde 1834.
(27) Idem idem idem, desde 1818.
(2) Idem, idem, 1<57 a 15. E' autor de um trabnlho de certo merito -eOS

Bancos do Brazil » 18'Í8.
(29) Idem idem cm 1858. E' nutor de um trabalho iutitulado eQuestões sobre

impostos.-1856.
(30) Idem idem, de 1859 a 1861.
(31) Idem idem de 18 5 a 1888.
(32) Idem idem cm i 79 e 18 9.
(33) Idem idem, no Go\'erno Erovisorio,- de 15 de novembro de 1889 a janeiro

de 1 91-
(34) Foi ministr da fazenda em 1843, e durnute muitos annos collaborou

na' re formas financeiras d o Estado, como dit'cctor geral da C<lntabilidade.
(3;) Foi director geral do Contencioso, e", sun c mpctencia em maIerias

financeiras ficou assignalada cm IDuitos trabalhos e documentos olficiaoll da
valor incontestava!.
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Souza (Barão de Paranapiacaba) (36); João José rIo Rosario
(Bario do Rosario) (37) ; Luiz F, de Araujo e Silva (3 ) ; Carlos
Pinto de Figueiredo (39),

Agora,para fdchar a presente resenha, resta tambem mencionar
o no so maiol' financeiro pr~tico, Irine do Souza (Visconde de
Mauá) o qual, i Dão deixou obras escripta', produziu e deixou
mom~mentos economicos e financeiros, que hão de attestar ás
gera.ções os seus grandes serviços, prestados á economia publica
e privada de toda a nação. asceu em 1813 e falleceu em 1889.

-Do pouco que ficou 1'asanhado, não seria mister accrescentar,
por conclusão: - a nossa grande inopia, com relação á. sciencia
financeira! E infelizmente, não é este o unico ramo da sciencia,
em que assim nos achamos.

Nã.o dá.-se, propriamente, a carencia de individuos, mais
ou menos numerosos, que se dediquem, com aproveitamento,
aos estudos scientiticos; ao contrario, temos tido, mesmo,
Brazileiros da mais vasta erudição e sciencia.

O que, porém, e sobretuuo, nos falta, é a s!JstematisaçeTo scien
tifiaa; de maneira, que, sem escolas nem principios bem detini
dos e professados, póde- e allirmar, que a nossa indivicltwlidadc

ainda está por caracterisar-se no mundo das scilmcias.

(36) Foi directo,' gerol do Contencioso (procurad or fiscal) e tOI"llOU-SQ me·
recedor do igual conceito, que exterl1amos sobra o pI'ecedento. .

(37) Foi director f;eral do Contabilidado, e elü,'e os seus trabalhos uoLnmos
COIll iDtares e o intitulado-cB tudu de legislação comparal..b,o (sobre o Orça
mento), publicado om 18 7.

(38) Foi chefe de secrlão do 'l'hesoul'o Nacional, e autol' do alguns tl'nhalbos,
~ os qunes notnmos- «H.otell'o dos ccllectores. e «Proces o Adlllinistl'ativo no
'fhesouro Nocional ».

(39) Foi dir ctor gOl'nl das Rendas Publicas, e dos seus traualhos notamos,
com interesse pa.ra n. nossa. historia e legislaçáo finn.nceira. o intitula.do «Bt'ove
Noticia do E tlldo Financeiro dos Pl'ovincIOS&, publicarlo 'em t 7.



TITULO SEGUNDO

A DESPEZA PUBLICA

§ I - NATUREZA E OBJECTO DA DESl'EZA l'UBLICA

16. Despeza publica é o custeio do Estado.
Elia div&'sifica., e extende-se, segundo as multiplas funcções,

que incumbem ao Estado: a sua medida é uma resultante ele
taes funcções.

Além das despe::as indispensaveis com a manutenção da ordem
e da justiça na sociedade, ou, melhor dizendo. com apropria
conse1"lJcLção e segLwança elo Estado, tem este varias outras rela
tivas ao desenvolvimento c bem-estar, intellectual, moral e ma
terial da nação, as quaes augmentam com o progresso commum
nacional, e, ás vezes, se tornam tão imprescindíveis, como as
primeiras, em dadas circumstancias .

.- OEstado moderno, pelo menos, já não póde ser concebido,
sinão como um conjuncto de direitos, fins e deveres numerosos,
uns concernentes á sua pl'opria organisação e administração in
terna, ou á sua representação no estrangeiro, e outros relativos
ao trabalho, ás industrias, á saude publica, á educação geral e
ao aperfeiçoamento das artes, das lettras, das saiencias, etc,
etc.; e o desempenho de tudo isso importa, neces~ariamente, em
outl'as tantas ra;;ões ou objectos .de despe::a, seja esta o?-dina?-ia
ou extraordina?'ia, maior ou menor, segundo os casos occurrentes.

Já em outra parte tivemos occasião de definir, o que se
entende, por despeza ol'dina?'ia e despeza extmordina?'ia, em sua
accepção financeirlt.

17. A legitimidade, ou antes, a razão de ser, da despeza pu
blica ecousa tão evidente, que dispensa qualquer demonstração
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ou argumento, nesse intuito: - basta attender, que ella é con

dição essencial (sine qufi non) da existencia e conservação da pro
pria associação politica.

Mas, si a legitimiclade da despeza publica, em si, não aclmitte
objecção possivel, out~'o ta1].to n\io se pode affil'mar, quanto á
ecctensão dessa legitimidade. A este respeito dividem·se os pare
ceres, conforme o juizo ou a definiçao, que caàa um adopta, sobre
as attribuições essenciq,es do !Estado.

Si ha quem pense e ensine, que a unica funcção legi timo. do
Estado é manter a ol'dem publica e a justiça na sociedade,-e
que qualquer intervenção stta ulterior constitue um acto de usur
pação ou violencia, feita ás liberdades individuaes; - tambem
não falta quem, convencido da verdade dos principios OPPQstos,
pj'8gue e sustente que elle, como orgão ou tmtor <ie tocl0S 03
interesses sociaes, pode e de:ve intervir em tudo quanto in
teressa ao bem geral ou commum da nação ...

Estas duas pretensõe~ oppostas, q,uanto á missão ,do Estado, são
conhecidas actualmente sob os q~lifi.cativos de - o individua
lismo e o socialismo do Estado.
~o nos o modo de ;ver, ha verdade, mas tambem, exageração

.dEl ambos os lados: nem o Estado podEl SW' re.duz~do ~ um sim,
ple13 guarda da. o~'dem l~ublica (um gendp,j'me ou agen,te de pQlicia)
nem tão pouco, lhe cabe a attribuiçij:,o de vel'cjad,eira propidencia

!Ips J1)ultiplo fins e interesses d,q povo e t.erritorio, que o c.onsti
tpem. Nequid nimis .••

Nãp hlj. duvidfl. q/le a segq.l?a.:nça. publica, isto é, a manllten.ç~o

lia Pªz ,e da justiça po in ter~or e!1 de~esa do Daiz no exterior
são :).s dua.s funcções, abso:tttavtente e$senci(les ou in',eductiv8is,
.do Estadq; mas é ul3sJ:azoaqQ, e até contra a experiencia Q,os
faGtos,-pretElnder·se qahi, que estas duas funcções exclus~ vas
lb,e l:I~tam, para o cabal desempephp do seu papel, eJll um PQvo
civipsado.

Adam Smith, tratando da materia, ha mais de um seculo,
( 1775-76) delimitou as funcçõf)~ prpprias do Estado nas
seguintes categorias:

I ) Prot~ger él: 130ciedade cqn~rl1 a violeopia pu invasão de
.outras nações ;
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;2. ) Proteger, quanto 1).le !for possivel, a cada um dos membros
da sociedade contra a injustiça ou oppressão de qualquer outro
membro da mesma sociedade;

3 ) Empreheader e executar as obras e melllorament0s, dos
quaes toda ou uma grande parte da sociedade recolhe innumeras
vantagens, mas <;lue são de natLlreza tal, que não podem ser
emprehendidas ou susteatadas por particular.es, porque o iucro
dahi resultante jamais os compensaria da'despeza feita,

E, como qQe co;til1pletando a SUa propria e$pecifica.r;ãO o JIlesmo
Smith ,ainda accrescentara: - « Depois das obras e estabeleci
mentos publicas, necessarios para a defesa,da sociedade e para a
aclministração <.ta ju tiça, dous objectos de que já fallámos, - as
outras obl'as ,e estab,elecimentos desse genero são, principal
mellte, os apropl'iados pal'a {acilital' o commel'cio da sociedade,
e os destinados a ,extender a ínstn!cção pelo povo,»

A theoria smithiana das funcções do Estado tem sido acoimada

pOl' mais de \llR escriptor, como sendo demasiado ?'est?'ictivu- da
acção do Poder Pub~ico; entretanto, si, dentro dos proprie8 limi
tes consagrados, bem considera:rmos os dous ultimos fins ou
objectos, que a mesmr~ theoria indica-«{acilital' o commercio da
sociedade e clen'amar a instrucção popular-»; não poderemos
deixar de concluir, que a esphera da actividade do Estado póde,
segundo as premissas do proprio Smith, alargar-se imlJlensa
mente,-ja de maneira exclusiva, e já parallelamente com os Il-ctos
da iniciativa privada. .

- Um escriptor contemporaneo, e tambem economista dis
tincto, definin,do as fanações do Estado, escreveu:

«Une tâche énorme, une tâcbe même croissante, d'une façon
,absolue, sip~>n relative, incombe cependant a l'Etat,

«ll n.',est pas exact, comme l'a écrit U!1 phiJosophe,
que l'Etat doit travailler ii. se rendre inutile et préparer sa dé
mission.

« Il doit seu~ement éviter de l>ediSper er et ele s'éparpiller, ce
qui est tout (liíférent ; iI doit s'impo er aussi des regles de mo
destie e de circonspection, comme le funt les particuliers saga
ces, avec d'autant plus de soin même que les fautes d'un bomme
privá ne pe ent guere que SUl' lui, tandis qu,e les fautes de
l'Etat pesent I>urtout SUl' autrui, c'est-à-dire, SUl' tous les indi
vidus, nan seplement en tant que mel)lbJles de la coIlectivité,
mais en tant que personnes isolées.
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« Les fonctions esseotielles de l'Etat dérivent de sa nature
même. L'un des caracteres da l'Etat, c'est de représenter l'uni
versaLité du tel'ritoire et l'universaLité des habitants d'Ull
pays; c'est d'avoir une pensée et uoe action qui, au besoin avec le
secours de la contrainte, se font parotut obéir; il en résulte que
l'Etat est chargé de pourvoir aux besoins communS de la nation,
c'est-à-dire, a, ceux qui ne peuvent être satisfaits convenablement
sous le régime de l'iniciative individllelle, qui réclament le con-
COUl'S absolu et pl'éalable de tous les citoyens. .

« On a distingué avec raison les besoins communs et les besolOs
généraux.

« Les besoins généraux ont ceux qui existent pour tout le
le monde, comme boire, manger, se divertir; les individus ou
les groupements libras et souples, qu'ils constituent à. leur gre,
peuvent pal'faitement y pourvoil'.

«Les besoins communs sont ceux qui ne peuvent êtrecomplete
ment satisfaits que par l'action de la communaute même, parce
que toute opposition individuelle, fu t-elle limitee, y fait obsta
cle, ainsi: la sécUI'ité, la préservation contre certaines maladies
contagieuses, le service de la justice. L'appareil obligatoil'e,
coercitif, est ici de rigueul'. Si l'Etat ne s'en chargeait pas,
iL faudrait que des particuliers ou des sociétés privées
le constituassent, empiriquement, partiellement, insuflisam
ment.

«Une certaine intervention dans la preparation, sinon dans
l'exécution des tl'avaux publics, rentre au si dans les besoins
communs de la nation: je veux parleI' de l'exercice du droit
d'expropriation qui ne peut étre confie qu'à l'Etat.

« De tous les besoins communs d'une nation ou même de l'hu
manite, celui de justice est, apres celui de écurité, le plus
considérable ...

«L'Etat est, par essence, le déJinisseur des droits et des re
sponsabilités juridiques; c'est un rôle enorme qui lui in
combe ...

«Un autl'e caractere de l'Etat. c'est qu'il possêde la perpetuité,
ou qu'il est cense de la posseder.

«11 dure des series de siecles. 11 doit donc representeI' les inte
rêts perpétuels et les sauvegarder contre l'imprévoyance des iu
terêt· preseuts. C'est une de fonctions les plus importantes de
l'Etat.

«L'individu ou plutôt un grand nombre d individus, les moius
pr' voyants, ceux qui se pos edellt le moins eux·mêmes, cêdent
souvent à.·la tentation des jouissances immédiates, et leur sacri
fient un bien-être futur~

« Quand ils ne se lesent ainsi qu'eux-mêmes, l'Etat u'a pas en
général à intervenir.

«Mais quand ils détél'iorent les conditions génerales d'existence
de la nation clans I avenir, I Etat manque à son evidente mission
en s'abstenant.
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«L'Etat représentant ainsi la perpétuité, divers devoirs nom
breux e11 découlent pour Iui, partois d actioo, pIus souvent de
contrôle.

«ll e t fort rare que l'Etat moderne s'en acquitte bien. epen
dao t, i I a supprim " souvent par jalousie, la plupart des grandes
corporations durables, qui autrefois suppléaient tt son absten
tion.

«L'Etat est le gardien naturel, le protecteur des êtres faibles
qui sont destituas d'appui. C'est un devoir, auqueI l'Etat
moderne n'a aucune tendance it se dérober.

« rL tend même à s'en exagérer l'étendue.
« [[ n est pas tenu de procureI' le bonheur universel. Cette

mission de l'Etat comp rte des difficultés tres grancles d'applica
tiOB : quand on y mêle une sentimentalité excessive, quand 011
perd de vue la nature des choses qui veut que chacun soit re
sponsable de ses faiblesses et en soulIre, on risque d'enerver la
societé et de la rendre moins apte au progrés.

«L'Etat eufiu, dans une mesure tres varlable, suivant Ies
temps, les lieux, peut prêtor un concours accessoire, secondaire,
au développement des reuvres diver es qui composent la civi
lisation et qui émanent de l'ioitiative individuelle ou des grou
pements libres d'individus.

«n n'échappera pas au lecteur que, tandis que les premiares
fonctions que nous venons d'indiquer, la sécurité, la conserva
tion des couditions favorables du milieu pbysique Oil se meut la
nation, sont susceptibles de beaucoup de préclsion et de netteté,
les deux dernieres, au contraire, la protection des faibles, le con
cours accessoire. donné aux reuvres civilisatrices, ne peuvent
être Ilf.terminées avec la même rigueur ...

« Un examen rapide des divers services, dout les Etats modero
nes se sont encombrés, pourra seul, en l'absence d'une régIe théo
rique absolue, impo'sible à formuleI', li1ire presentir les limites
que doit observeI' l'Etat.

«Au degré de civilisation oú nous sommes parvenus, plus me
naces de décl1oi.r par une contrainte gOllvernementale étroite
que de re~ter en arriere par l'inertie individuelle, un exces
d'abstention oITre beaucoup moins de pérU, qu'un exces d'in·
trusion. » (1)

- As idéas do Sr. Leroy-Beaulieu, acima t['an criptas, sobre
as funcções p"oprias do Estado, são, por certo, de recommendavel
criterio, e se acham manifestamente accordes com os preceitos
da ol'thodoxia economica.

E' tambem em vista destes preceitos, que se tem pretendido
bem rOl'mula?' a legislação financeira da mór parte dos povos
modernos.

(1) P. LCl·o)'·BenuliclI, « 1'1~lnt Modol'IlC et se~ fonctions. ,. Paris, 1890.
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Entretanto, é talo pendor que se nota para as idéas socialistas,
que não ;;e p6~e duvidar, que essa parte das funcções do
Estado, ora reputada simplesmente accessoria, isto é, a sua inter
venção na obra dos varios melhoramentos em pró da massa
poputcw, não vá, d~ dia. para dia, tornando-se mais compre
hen iva e mais vigorosa, de maneira a identificar-se com as
proprias funcções, reconhecidamente essenciae , do Estado...

Não é s6mente na AUemanha, que o sociailismo de cadeira
(Katheder-sociatismus) impulsiona os poderes publicos á adopção
de leis e ii. pratica de actos reveladores dessa tendencia predo
minaute, isto é,-a emprellender e a executar, directamente,
obras e serviços, tendo por fim a satisfação do bem-estar ou
o aperfeiçoamento das classes proletarias; exemplos, mais ou
menos numerosos, já se encontram igualmente nas legislações
e actos a'lministrativo do demais Estados civilLados; e estes
fl1ctos vão por toda l1 parte implantando a convicção, de que
a doutrina classica do laisse;:; faire, laisse:: passeI" já uão é capaz
de dar a solução satlsfactoria, que a actividade consciente dos
povos livres reclama, em nome ela justiça, distribuitiva dos
bens e gosos da vida commum.

Esta questão é, sem duvida, da maior importancia DO actual
)Uomento; ella excede, porém, dos dominios traçados á sciencia
financeira, e toca essencialmente á politica constitucional e á
economia politica, cujos problemas não poderão, aliás, ser
sábia e convenientemente resolvidos, sem que ahi preponderem
as razões do bem-estar ou prosperidade social. Neste traballlO,
o que interessa dizer sobra o assumpto, limita-se a estas duas
ob ervações :

1) Que o limite das attribuiçães do E'3tado tem de ser fixado,
não em vista da theoria ou dos principios abstractos sómente,
mas, sobretudo, em vista das suas condições peculiares:- em um
paiz, p1r ventura, intellectual e economicctinente. assaz desen
volvido o poder publico deverá abster-se de auxiliar certas
instituições ou emprezas, embora de geral interesse, as quaes,
em situação differente, podia ou devia auxiliar, para que a
collectividade não solfresse os prejuizos ou o mal-estar, que a
carencia das mesmas teria de acarretar;
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2) Que, conseguintemente, o Estado não deverá. fuzer despeza
com fios ou serviços, que possam ser bem preenchidos ou desem
penhados pellll actividade privada., individual ou collectiva;
a menos que taes fins ou serviços, por motivos especiaes, (o
CO/Teio, a Casa da lIIoeda, por exemplo) não devam caber
á iniciativa ou á competencia dos particulare .

§ II - CLASSIFICAÇÃO DA DESPEZA PUBLICA

18. Em regi'a, a despeza publica é pocHnia?'ia, isto é, realizad:l.
em dinheiro, seja para compensar serviços pessoaes, sejlL
para adquirir os objectos necessarios aos sel'viços, seja, fi
nalmente, para pagar os juros e a amortisação da divida
publica.

E' certo que nas condiçi3es rudimentaes do Estado, qual suppu
zemos anteriormente (n. G), este poderá satisfazer as suas ne
ces idades ou despezas, com os proprios objectos naturaes, que
então constituem as suas unicas rendas; mas seria c1esnecessa
rio dizer: - não é de um Estado semelhante, que, por certo, se
cogita no estudo actual da sciencia financeira..

Tratando-se mesmo de Estados civilisados, despezas tambem
h[\, que são realizadas, não pelo dinheiro, mas pelos proprios
objectos, taes por exemplo: quando nos serviços publicos se
empregam mate?'iaes e productos provenientes do domínio
privado do Estado, - ou quando se fornecem ca.sas do Estado

•para a habitação de funccionarios, - ou ainda fina.lmente, em
outros factos anaIogos. Entretanto, todas essas p"estações in

natum devem ser estimadas com um valor pecuniario cOl'l'espon
dente, - e, r.om este, figurar no orçamento geral da despeza
publica; porque, somente assim, se poderá ajuizar, com certeza,
sobre toda a extensão e verdade da mesma.

- A despeza publica, segundo a sua razão de ser e o seu
objecto, gera.l ou pa.rticllIar, é :

a) - Legitima, si ella é uma condição para o funcciona
menta do Estado, ou a satisfação dos fins deste j
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b) - Legal, si é autorisada por lei e feita conforme às dispo
sições della ;

c) - Orclinal"ia ou extra01'dina1'ia ( vid, p:tg, 5 ) ;

cc) - lnte1"nct, quando é feita no paiz, e externa, si é feita no
estra.ngeiro ;

cl) - Necessaria, quando é feita para fins essenciaes do
Estado;

e) - Util, quando embora para fins justi(ica'l;eis, não sejam
estes, todavia, de natureza essencial;

r) - Reproducti'Va, si della resulta um 1'endimento, directo
ou indirecto, para a economia do Estado;

g) - ImproductilJa, quando é realizada para um consumo,
inteiramente estm'il, qual, por exemplo, a que se faz com as
festas e solemnidades publicas.

'obre a ultima especie de dcspeza, convém desde já attentler :
1.0 Que não se deve confundir a p"oductiIJidade da despeza

com a sua utilidade; a despeza póde muito bem ser impl'oductiva,

e, não obstante, ser d'l. maior utiliclade,- tal é o caso daquella,
que é feita com o pessoal e material do serviço publico pro
priamente dito, - a qual é, mesmo, necessCl1'ia para a existencia
do proprio Estado.

2, n Que, despeza, totalmente improductiva, só rnuito ral'amente

11a de occor.rer na economia financeira; havendo até quem
affirme, que toda deSlJeza publica, desde que 1'01' legitima, tam
bem é, desta ou daquella maneira, uma despeza reproductiva.

Para xcmplo: - a despeza com as forças armadas, que ão
alJpal'entemenlc improductivas,- podem, no emtanto, ser COll

sid radas de modo contrario, - de de que se :J.ttender, que silo
as força arm'1da, que dão egurança c garantia real á col
lectiíidade, para que esta po sa continuar a desenvolyer as
suas funcções oconomicas ,por estas, a riq ueza commum da
nação. 'em as gc1rantias de ordem segurança, é escusado
dizer, não ha possibilidade de producção.

3. o Que nã.o ba te'\. s l' a despe;a l'ep,'oductiVCt para, desde logo,
SOl' a pr'efericla: o consumo do Estado nfl;o visa, em primeiro
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logar, o ,'endimenlo ou lucro pl'oprio;- a sua: mis.ão esscllcial
é concorrer para o bem-estar ou prosperiucltle, individual e
collectiva j- e, conseguintemente, a prefereneia da despeza
publica deve depender, antes de tudo, do fim propo to, nas cil'
cumstancias.

h) - Quanto á sua ti3l'ma legal, a de3peza publica deve ter:
1) autorisação, isto é, ser votada por aquelles que fornecem

os meios de fazeI-a, ou pelos seus representantes (assembléa
nacional ou provincial, conselho municipal, etc,) j

2) (lscalisação, isto é, a inspecção e tomada de contas, pOl'
t'unccionarios competentes, em relação a todos quantos teem a
seu cargo a guarda e dispendio dos dinheiros publicos ;

3) publicidade, isto é, a disCU3São publica dos actos da despeza,
quer na imprensa, quer nas_assembléas competentes (2).

§ III - DISTRIBUIÇÃO DA DESPEZA

19. A distribuição pratica dct despeza publica, em geral,
é feita: (3)

I, Com os poderes publicos nacionaes, comprehendendo
a) a Alta Administração Central (lato sel1su): - I) Chefe do E 

tado,- 2) Congresso Nacional,- 3) l\1inisterios ou Secretarias de
E tado ;

aa) a Economia Financeira :-1) Serviços da despeza publica,-
2) Idem da receita publica (dominio do Estado - impostos - cre
dito pubUco),- 3) Atlministraçáo e contabilidade financeira;

b) a Administração da Justiç3. :- 1) Supremo Tribunal de JU8

tiça,- 2) Tribunaes e juizes subordinados ao primeiro,- 3) Re
pal'tiçóes auxiliares concernentes;

bb) a Forçn. Publica :-1) Guarue\ Nacional,-2) Policia,-3) Ex.
ercito e Marinha j

c) a Representação do EstaL!o no Estl'allgeiro :-1) Legações e
Consulados,- 2) Comerá 'sães e serviços especiaes,

(2) Desle' pontos se tralluá melhor no tilulo - «.-I. Conlallllitiatie 1"inanceiL'Uo.

,(3) Não é p"ecíso le' b,'a,': ,eslanlos lraLando das «finanças, so" o ponto de
vlsLa gel'al do l!:slado ••exclus,va!llenle_ das províncias, 1U1lnicipios, eLc,.
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II, Com o bem-astar e tt prosperidade publica commum, com
prehendenclo :

d) a Cullul'a iu telIectual e moral :-1) estahelecimelltos de edu
cação e instl'ucção,- 2) cul to religioso; (4)

e) a Proaperidade matel'ial: - I) saude publica ,- 2) a si tencia
publica,- 3) auxilios á ordem e~onomica,-4)obras ou trabalhos
publicos divel',;QS.

A distribuição da despeza publica póde ser pal'ticu larisada poe
uW'eren tes modos, conforme ao fim que se tenha em vista; a
que acima foi feitn, corre. pOllde ao plano ou anaJyse, f]ue mais
adian te teremos de oíferecer, e é quan to basta para a boa intel
Jigencia do assumpto.

:\.S normas, que a este re peito seguem os clivel'sos Estados, 3ão
cm geral outras tantas formulas, merament9 empiricas, dictadas
pelo uso ou tradição. lO Brazil a pratica adoptada é : distribuir
a despeza pelos ministerios, correspondendo as verbas da mesma
com os serviços que estão ét cnrgo de caLla um delles.

Não é, porém, aqui o logoar mais proprio para occuparmo-nos
de semelhantes detalhes. (5)

Ao tlndat' do Imperio em IR89 a clespeza publica geral fôm
orç'lda em 151.219:000.... e podia ser assim distribuida: (6)

Alta Govenwnça do Estado (7)................ 4.900:000 000
Oulto e ensino ~'eligioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899: 000;-;000
Iltstrucção publica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 3.166 :000"000
Sawle publica e conforto da Capital (do Imperio). 5.445:000,000
Ob"as e eventtllles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.806: 000. 000
Au.r,ilio d agl'icultura do pai::. . . . . . . . . ... . . . . . . 9 .20~:000. 000
Domínio fiscal do Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746: 000$00
Estradas de felTo (8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37.675: 000 "000
Nave,qaçeio nacional. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..286: 000, '000
Repal't ições da fazenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 317: 000 000
Divida publica (9) (propriamente dita). . . . . .. .. 51.341 :000. '000
Diplomacia e C01'PO consulm' ,........ S05:000S000
Justiça e segul'ança publica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.214: 900. '000
Exer ito e Marinha (14.994:000. + 11.495:000). 26.489:000,'000

(10)
(4) os Estados em que, como o Hrazil, a. Igreja é separada do Estado,

não occorre despeza publica com este ultimo ooje.;to.
(5) Veja-se o titulo - « A Contabilidade Financeil·a.,..
(6) Vide A. Cavalcanti «Rezenha Financeira do ex-Imperio" 1890.
(7) Não daremos as t'ra.cçõe meno"es de conto de '·éis.
(8) Inclue iZ.915:000$ de estra.dns de fert·o do Estado.
(9) Havia. mnis outras verbas ordiuarias com o cara.ctel· de vel'dadei"a divida

na impor~ancia de 10.404:000$ - elevando portanto a somma supra. indicada ~
6t. 745: <XlO$OOO.

(LO) A despela acima orçada. não l'ep"esentn a. despeza total do Tmperio ;
porque a dos« cred,tos a.ddiclOnlles ao orça.mento,.- elevava-se. ás vezes, a
-::;onllnns enormes. Tal era, no meno , fi l' gra invariavelmente seguida.



120:000$000
50:000$000
:36: 000$000

3.179:000$000
2.111 :000$000

11.936:000$000
46.513:000 000
7.522 :000.:000

740:000$000
968:000$000
82:000$000
53:00G':000

8.979:000s000
9.427:000.'000

48.529:000.:'000
29 .080 :000,'000

088: 000.;000
282:000~000

:,2:0008000
152:000$000
580 :OOO.~OOO

2.677 :OOO,~OOO
455: 000,'000

50: 000,'000
17.090:000$000
36.501 :OOOSOOO

1 .410: OOO~OOO
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Agora, conforme o ol'çamento, votado para o anl10 corrente
de 1895, a despeza da «União ~ (despe7.a federal sómente)
eleva-se a 275.691 :000$000. e é distribuida do seguinte
modo: ( II )

1 Subsidio do Presidente da Republica .
2 Despeza com o Palacio Presidencial .
3 Subsidio do Vice-presidente da Republica ..
4 Congresso Nacional .
5 Ministerios ou Secretarias de E tado .
õ Repartições da Fazenda (Arlministraçao e

Contabilidade Financeira) (12) .
() a Divida Publica (12 a .
7 Pessoal inactivo (13) , .
8 Casa da Moeda................•..........
9 Imprensa NacionaL. ..

10 Proprios Nacionaes ..
11 Laboratorio Nacional de Analyses .. , ,
12 Correio Geral , .
13 Telegraphos , .
14 Estradas de forro do Estado , .
15 DiiIereuç'ft de cambio e outras (14) .
16 Justiça Federal , ,
17 Justiça do Di-itricto FederaL .
18 Junta Commercial. : ..
19 Casa de Correcção .
20 Magistrados em disponibilidade .
21 Policia do Di tricto Federal .
22 Corpo de Bombeiros .
23 Guarda Nacional., .
24 Marinha Nacional (15) .
25 Exercito ( 16) .
26 Legações e consulados .

(li) EstM _cifras são as con tautes dn loi Orç::lm. de 2ol. de defembro de
1 ~U1j mas, v~ruas diversas vão aqui por nós 8.g-rupadl1s dehaixo de uma s6 d~no

min:l.oão, e não 4. singularmente ». como 50 :lcham na. ciLad'1. lei. r,ão damos
as fr3.cções menores de conto de n~i8.

(12) Inclue 757:000$-do Thosouro Federal, aliás jli incluidos no n. 5, por SeI',
ao mesmo tempo, o !lfinistol'io da Fazonda.

(12 a) Esta somma pôde ele,ar-se ::I 68.183:000$, - ~llhe ajuntarmos
14.14 :000$ - de «juros I!;nl'antido~ ,. a estrndas de 1'01'1'0, que figurllm no n. " '.
e 7.522:000$, que estão no n. '; e se podem realmente COD 'ideral', como
«di\'ida vitnllcia. 1'.

(13) Incluo, aposentado o reformadns - 3.29 :000., e pensionishs-
" .221:000~000.

(14) A verb::l -dilferença de cambi - sómente-t' de 2J.550:0oo",000.

(15) Não iucluo 139:000' da Secl'otaria de Estado, que ji figura na somma
do n. 5.

(16) Não inolue 234:000.3 da Secl'et:u'ia do Estado, por ji figUl'nr na somma
do n. 5. .

,\. C. "
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26 a Commissões no estrangeiro. . . . . . . . . . . . . . . 290: 00 00
27 Faculdades Juridicas..................... 593:000 000
28 Faculdades de Medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 386: 000. 000
29 Escola Polytechnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509: 000 000
30 Escola de Minas.. . . .. . .. . 202:000 000
31 Pedagogium............................. 48:000 DOO
32 Gymnasio Nacional. .. , .... " ... ' .. . .. . . . 518:000 DOO
33 E5cola de Bellas Artes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156: 000$000
34 Instituto Nacional de Musica. , .' .. 155:001000
35 Instituto Benjamin Constant............. 171 :000 DOO
36 Instituto dos Surdos-Mudos............... 90:000 DOO
37 Bibliotheca NacionaL :..... 159:00 DOO
38 Museu Nacional......................... 180: DOO DOO
39 Archivo Publico......................... 61 :000 DOO
40 Directoria Geral de Estatistica........... 272:000 DOO
41 Instituições educativas subsidiadas........ 301 :000$000
42 Culto Catholico (17)...................... 313:000$000
43 Saude Publica. .. . . .. . 878:000$000
44 Assistencia Publica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754:000$000
45 Am:ilios á Agricultura , . 574:000$000
46 Subvenção á uavegação a vapor.......... 2.944:000 000
47 Immigração................ 8.799:000$000
48 Garantia de juros a estradas de ferro (18).. 14.148:000~QOO

49 Illuminação publica...................... 943:000::;000
50 Esgoto da Capital Federal. ., .... " .' .•... 2.783:000$000
51 Obras diversas na Capital Federal e Estados 11.779: 000$000

Cenhecidas, como ficam, as verbas da despeza publica da
<União:., - si as sujeitassemos igualmenle á classificação feita á
pagina 47, teriamos a seguinte proporção:

a) Com a Alta Administração Central da Republica (ns. 1 a 5)
-5.496:000$ ou 1,993 % da despeza total. (19)

aa) Com a Economia. Financeira (ns. 6 a 15) -164.439:000$
ou 59,646 % idem.

b) Com a Administração da Justiça (na. 16 a 20) - 1.732:000$

ou 0,628 '/0 idem.

bb) Com a Força Publica Nacional ( ns. 21 a 25)-57.369: 000$
ou 20,808 % idem. .

(17) De congruas etc. que, por occasião de dar-se a separação da Egreja do
E tado (1890), foram garantidas aos rospectivos funccionarios ecclesiasticos,
então existentes.

(18) Hn mais a quantia de 450:000~. que, correncio por conta do Ministerio da
Fazenda, jli foi incluída na Divida Publica•.

(l9) Os numeras, que vila entre "parentheseSl> correspondem aos antepostos
por nós ás diúerentes verbas da despe_a da «União.. , acima indicadas.
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c) Com Serviços no estrangeiro (ns. 26 e 26 80)-1.700: 000$
ou 0,609 % idem.

d) Com a cultura intellectual e moral da nação (ns. 27 a
.(2 )-4.814 :000$ ou 1,746 oIo idem. (20)

e) Com a prosperidade material da nação (ns, 43 a 5I)

,(3.602:000$ ou 15,819 % idem. (21)

§ IV":'-REGRAS APPLICAVEIS Á DESPEZA PUBLICA

20. Nos Estados livres modernos, a fiu;aç~o da despesa publica
é prerogativa da Representação ou Congresso Nacional, o qual
é, pela lei do orçamento, quem autorisa os serviços publicos,
que incumbe ao Governo executar.

Muito importa aos representantes da Nação - bem conhecer
as necessidades desta, para poder apreciaI-as ao criterio das cir
cumstancias, politicas, sociaes e economicas; porque, só a sim,
estarão habilitados a deliberar sobre a materia com inteira
conveniencia e vantagem.

a) A regra economica cobter o mais possivel com o menor sa
crificio de (m'ças e meios~ é tambem applicavel á economia fi
nanceira; mas dahi não se queira logo concluir, que a
barateza ou a parcimonia exage,'ada é o criterio de boa admi
nistração: ás vezes, póde ser justamente o contrario ... Quem
procura o barato, quasi sempre é mal servido.

Reduzir, ou mesmo eliminar a despeza, por si só, nem sempre
é meio seguro de bem cconomisar; muitas vezes, tratando-se
dos serviços publicas, será modo de desol'ganisa,' ou de sacrificar
a boa efficacia do fim, pela insuíliciencia ou mesquinhez do
meio.

(20) Inclue-513:000$ com o c Museo Nacion:l1, Archivo Publico e Directoria
da Estatística, e 313:000$ com o Culto Catholico,.. Deduzidas estas sommas,
fica para c Educação e Instrucção,. propriamente, a importancb de 3.988:000$
ou i,H6 % da despeza total.

(21) Reullida :i quantia sob a leUra d), teremos-48.416:000$ ou-17,~61 % da
despeza total; á qual, sí ajuntarmos a unportancia de G8.748:000$ de .serviços
ou explorações industriaes lO do Estado, constante:! dos ns. 8 a H, o tolul
supra se ele\"ará a 117.16-1:oo0:"'-ou .12,405 o 'o de despcza tolal, especialmonte
applicados aos fins da prosperidade commum da nação.
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Com razão diz stein: ~A economia e trectiva em materia de
despeza publica, e aquella que combate com todas as forças
tudo quanto não é condicional para o verdadeiro objecto da.
despeza; mas seria uma economia negativa, aquella, que sacri
ficasse o fim ao meio. A verdadeira economia do Estado não e
esso., que por toda parte só visa gastar o menos possivel; mas
est'outra, que sabe fixar a medida da despeza, segundo o
valor de seu objecto. :.

Este criterio deve prevalecer sobre a despeza publica em geral,
inclusivamente na fixação dos vencimentos para os funccionarios
publicos.

Não elicito pretender optimos funccionarios com a mesqui
nhez de vencimentos; neste modo o que se prejudica, é a efficacia
do serviço, o qual, sendo naturalmente desempenhado, na sua
mór parte, por pessoal menos capaz ou menos habilitado, já
não poderá satisfazer cabalmente ao seu importante fim.

- i são, certamente, condemnaveis as sinecuras e os desper
clicios, ou esbanja?nentos dos dinheiros publicos. é tambem
mister pl'ecaver-se contra. o excesso opposto, - de só reputar,
como pre{el'ivel, 3, despeza de natureza essencialmente repro
dnctiva.

b) Mas, por outro lado, não basta, que a despeza. publica seja
legitima; - é preciso ainda, que ella se conserve dentro de li
mites razoaveis, e de maneira, que não estorve ou impeça a.
{onnação e cl'escimento da riqueza privada.

«Isto prevalece, diz Ge:ll'cken, mesmo tratando- e do mais
urgente elos problemas financeiros, - o restabelecimento do
equilibrio entre a receita e a despcza. Pretendesso 3.lguem
alcançar este intuito por uma sobrecarga, repentina e oxces
siva sobre as forças do paiz ; - o equifibrio, que, deste modo,
fosse momentaneamente obtido, não seria duradouro.

O equilibl'io financeiro só podor:1 uar'se de maneira estwel,
quanel o encargo, para is o necessario seguir l)(!l·j·passu C m o
bem-estar e progresso economico dos contribuintes,

A' 'ta regra, solJl'e a neces idade de limite rCl3oaJ;el â d speza
publica, ó 1Ja uma. excepção admissivel, e é: - quando o
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Estado se vê ameaçado na. sua propl'ia existencia, porque em
tal contingencia já não ha clespe Ja demasiada.

Em g ral, o limite da despeza publica. depende das funcções
ou fins do Estado,-e este problema, como acima se disse, toca
de preferencia á sciencia do direito constitucional e a economia
politica. São, com effeito, estas, que devem discutir e resol
vel',-« o que o Estado tem de executar na esphera legitima de
sua acçií.o ». E é, por isso, que o Barão Luiz dizia aos seus
collegas de governo: «faites-moi de la bonne politique et je
vous ferai de bonnes finances ~.

A sciencia financeira não póde ir além de <I. estabelecer os
principios geraes, que s~ deve olJservar, para que as finança
publica.s se conservem em boas condições».

c) Um facto geral, que apresenta-se ás vistas de todos, é o
augmento extraordinario, que tem tido a despeza publica dos
diversos Estados neste seculo.

Este facto explica-se: - em parte, pela occurrencia de necessi
dades maiores, motivadas por guerras e outros successos com
muns á vida dos povos; mas, em parte ainda maior, pelas ex
igencias crescentes do. civilisação.

«Com os progressos desta apparecem novas relações de ordem
social e politica, das quaes resultam igualmente novas razões
de despeza para o Estado. Mas tambem, como do progresso
COlumum se forma.m maiores e mais abundantes elementos de
bem-estar e riqueza; em tal caso, é o Estado legitimamente au
torisado a augmentar as despezas da publica administração, para
o fim de bem corresponder ao appello das circumstancias. O
certo é; que da grandeza da despeza publica, por si só, não se
póde aff:lrmar, si os meios da economia financeira são bem em
pregados, ou não. Para fazei-o, será mister, antes de tudo,
saber:

1. o Em que é despendido o dinheiro do Estado: si com a
construcção de estradas e outros meios de circulação geral; si
com a instrucção 'publica e outros melhoramentos repl'oductivos;
ou si, ao contrario, com o pagamento de dividas a credores estran
geiros e com n tros consumos improductiv s semelhantes;
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2.° Qual o gráo do desenvolvimento economico do paiz; por
quanto é, segundo o bem-estar do povo, que se póde julgar
ácerca das clespezas do Estado. Com eifeito, si estas augmen
tam com o crescimento da riqueza geral. nada ho. que mereça
censura; os encargos maiores, para os fins do Estado, serão
compensados pelos novos proveitos resultantes; pois ninguem
ignora que a despeza publica, si tem o seu lo.do negativo de
consumo, tem tambem o seu lado positivo de condicionamento
ou possibititação de capacidade adquisitiva, para os individuas
e claEses diversas da nação.

Em conclusão; o criterio decisivo para a fixação da despeza do
Estado deve ser procurado na mais justa relação passiveI
o.esta - com a importancia do seu objecto e com as posses
ou rendimentos da fortuna nacional. A grande difficuldade
pratica, quanto á ultima condição, mesmo nos paizes mais
adiantados em estatistica, estará, - em bem conhecer o valor
exacto da riqueza e dos rendimentos nacionaes, em dado
momento.

21. Na distribuição da despeza publica, ha ainda certas
regras especiaes, a que não se deve desattender, segundo os
casos e as condições occurrentes. Está subentendido que não nos
!'eferimos aqui á despeza, porventura legalmente autorisada, ou,
como se diz em linguagem administrativa, á dist1'ibuiçc1o dos
creditas; não, certamente; o que vamos dizer, entende-se com a
despeza, que o poder publico competente tem de autorisar no
respectivo orçamento, e com as verbo.s da mesma, preferiveis em
especie e quantidade, á vista das razões ou circumstancias, que
devam predominar para essa preferencia .

Antes de tudo, é de saber, que os principias geraes sobre a
materia são, á vezes, apenas admissiveis, como regras de
pt'cvençtlo no meneio dos dinheiros publicas; eIles não teem nem
podem ter a pretenção de constituir, sempre em toda parte,
nOl-mas ptaticas invariaveis... «ces regles ne sont à vrai dire,
que des préceptes, que des bons conseils ... La depense en eifet
represente at répresentera toujours un acte plus ou moins laissé
ii. l/arbitre de ceux qui l e:ffectuent». (R. Stourm - Le Budget,
pago 170.)
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(a) A primeira regra a attender e: que a quantia fixada (o cre
dtto) para cada verba (22) da despeza publica seja sufficiente. Si
todo credito excessivo importa um desvio prejudicia~ dos di
nheiros publicos, que podia ser applicado proveitosamente em
outro mister; tambem a insufficienGia do credito e uma falta, que
póde damnificar e, ás vezes, ate i,tutilisar o fim da propria
despeza.

(b) A distribuição da despeza publica, para ter um caracter
verdadeiramente racionavel ou ser etrecti'Vame?lte justa, deve
guardar a maior proporção possivel com as diversas necessi
dades do Estado,-j:í. no attender aos objecto~ diversos, em vista
do numero e importancia dos mesmos relativamente ao bem com
mum,-e já em relação ás localidades differentes do paiz.Haveria
grande erro em despender muito, ou sem a devida p,-oporção, com
o serviço A (obras pub~icas, por exemplo), e desattender no todo
ou f,tzel-o de maneira insufficiente, aos serviços B, C, D, E,
ete. Do mesmo modo, seria proceder menos justo e prejudicial,
applicar frequentes sommas aos misteres da localidade F (á Ca

pita~ do Estado, por exemplo) ou mesmo á certas localidades
preferidas-G, H, I, etc., e, em nada, ou relativamente nada, ás
outras localidades, mais numerosas; quando e certo, que os
dinlJeiros publicas são arrecadados de todos os pontos do
paiz.

A verdade desta regra prevalece igualmente no caso de des
pezas, que teem por fim. proteger a serviços ou emprezas
particulares, por meio de subvenções ou de juros pagos pelo
Estado.

Não se condemnll. a protecção dada pelo Estado; ao contrario,
esta póde ser muito legitima nas circumstancias; mas o que
importa, e não esquecer, que o fundamento da sua justificação
ou legitimidade está, em que o objecto ou serviço seja de
vantagem e proveito evidentes para o interesses geraes da
collectividade.

(22) N o Orçamento, a «verba_ ou nome da despeza exprime o serviço ou ob
jecto desta, e a 4ciCra marcada. para a mesma, é o que chama-se credilo.
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(c) Desde que eprincipio corrente, que as verbas da despeza
publica teem de ser fixadas, não em vista ela receita conhecida

ou arrecadada, mas em vista das necessidades publicas; e mister
bem pesar o valor de cada uma. desta.s, debaixo dos seus varias
aspectos e relações, afim de que, no conflicto das diversas
despezas, sejam o.ttendidas de preferencia as necessarias, as mais

uteis, e tambem as reproductivaç, dada a igualdade de fins ou de
importancia, com as improdttctivas. Esta regra deve ser muito
pensada, sobretudo ao tratar-se de qualquer de>:peza nova occur
rente: cumpre verificar si esta pode ser admittida sem damni
ficar as existentes, ou si a sua urgencia ou qualidade e de tal
ordem, que, em vista della ~e deva reduzir ou mesmo annullar
outras verbas menos uteis, ou já então, dispensaveis.

E neste ponto, epreciso notar: si ecerto que o Estado não e
Obl"igado a fixar a sua despeza dentro dos limites da sua receita
ordinaria; nem, por isso, é menos certo, que nõ,o !la. problema
mais importante para. a. economia financeira, do que o do equili
brio entt'8 a despeza publica e a receih publica; diremos mesmo:
para:um ministro de finanças o pl"incipio devo ser,-regular as
despezas de um anno segundo as receitas do mesmo, ainda que,
em dadas circumstancias, eUe possa ou deva abrir excepções ao
mesmo principio.

Ai dos poderes publicas; ai da nação, que confundem a facu.l

dnde de fixar a sua, despoza na medida das suas necessidade~ com
o regimen funestissimo de consta.nte deficit! ...

(d) Quando se trata de um Estado unitario, em regra, dividido
em provincias ou departamentos e municipios, que tambem
con~tituem circumscripções administrativas relativamente auto
nomas ; a maneira. fiai correcta do proceder, por parte do
poder central em relação á despeza, é : que o Estado abandone
aadmini. tração provincial ou local toclos os serviços e objectos,
que pertençam ou interessem á economia das mesmas, conce
dendo-lhes i<TuaImente mei~s e fontes, de onde tirem os rendi
mentos precisos. Com effeito, a pr vincia, a.ssim como o muni
cipio, conhecendo melhor que o Estado, as suas proprias neces
sidades e as condições destas, se enca,rregarão, com maior con·
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veniencia, da sua satisfação e despeza, e deste modo ficará o ar·
çamento geral alliviado de taes encargos. Uma grande centrali
sação administr3.tiva, além de outros males, acarreta maior
despeza publica geral, e esta é, ordinariamente, mal applicada
aos serviços e interesses locues, á falta de dados bastantes para
ajuizar-se com todo o cri teria ao seu respeito,

A consideração que acaba de ser feita, é, sem duvida, appli
caveI á Federação, cuja de peza.-entra a <União e os Estados)}
deve ser repartida da maneira, a mais conveniente, e guar
dando,se" o mais passiveI, o principio da descentralisação admi
nistrativa, (23)

(e) Tra ando·se de praticas orçamentarias, a verba de credito,
que se deve escrever primeiro, é a da despeza com a Divida Pu
blica; e não será talvez necessario demonstrar aqui os motivos
procedentes desta preferencia; a mantenção, ou antes, a elevação
do credito publico, além de constituir,para os Estados moclern03,
a mais abundante fonte dos seus r~cursos financeiros, importa, ao
mesmo tempo, em um dever supremo do honra e dignidade
para toda a nação.

(/) A distincção da despeza publica em oi'di,lal'ia e extraol"di

nada, (n, 2) nem sempre corresponde na pratica á sua ver
dadeira concepção; umas vezes o arbitrio, outras vezes, a sim
ples rotina fazem classificar, como ordinaria, uma despeza, que
realmente não tem este caracter, e vice-versa , Quer·se, por ex
amplo, appa?'el1tal' um equilib"io Oi'ç/Zlizeíztaí'io entre a receita 01'

dinaria e a despeza ordinaria 7, .. Entre os meios empregados,
occorre, não raro, e te-de augmeutar, o mais passiveI, as ver
bas da despeza extraordinaria ;-e, por este modo, tambem jus
tificar-se a necessidade de recorrer a um emprestimo para cobrir
o deficit, suppostamente extraordinario, ..

Mas, pondo de parte os actos de puro arbitrio, verifica-se
ainda, que, em varias orçamentos d(t despeza. publica, não só do

(23) A ",assa actual divisão dos ~cn'iços despezas entre a« nião e os Es
tn.dos»o nu.o nos p:trace de todo deiinit.ivn. : ha ...que tiL'Hr o quo IIn.l'" :tos Es.
tado~, Por exemplo: pnrll que a União ha c1~ mantol' est;.helecimontós clu
enSino superiol' no~ Estncl~~, quando estes 1l-1gislam e esLntucm livramento 30bre
todes os rumos da mstrucçao (O mesmo se poderia talvez dlz~r em relavüo
aos misteres da saude publica, ele" etc.
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Brazil, mas igualmente do estrangeiro, figuram verbas de fUS·

pua extraordinaria, aliás correspondentes á necessidades, que se
repetem todos os annos.

Em principio, diz·se-custeio ordinario do Estado-a somma das
despezas, que se repetem em cada exercicio financeiro, as quaes,
por corresponderem á necessidades permanentes, são, por isso,
susceptiveis de uma fixação prévia, certa ou approximada. São
as nece_sidades desta especie, que constituem propriamente a
despeza ordinaria. Mas, embora fixada à p"iori, não se supponha
por isto, que elIa é invariavel em quantidade; pois, ao rea.
lizar-se, póri.e a mesma ser maior ou menor, segundo as cir
cumstancias do momento; sendo, no primeiro caso, preciso, ou
recorrer a creditos supplernwtanJs, ou ao aproveitamento de
a.lguma verba disponivel, dentro das faculdades que a lei da
contabilidade publica autorisa. E note-se: este excesso impre
visto das necessidades na especie não deve ser considerado
despeza extraOl'dinal'ia; porquanto o que caracterisa esta, é,
sobretudo, o objecto da mesma, isto é, não ser este permanente, e
ainda quando se repete, o facto dá-se em periodos irregulares.

A pratica do Brazil considera, em geral, como despe::a ordi
naria, aquella que é fixada nas verbas regulares da lei orçamen
taria. e como extl'aordino.ria, qualquer outra, realizada ou
autorisada, fóra das sobredit:ls verba.s.

Esta classificação obedece a uma regra, meramente usual, sem
attender ao objecto da despeza; e ainda que, na maioria dos casos,
a natureza daquella justifique a verdade da classificação, não se
póde, todavia, ter, por correcto, semelhante modo de proceder
na materia,

Alem disto, é de notar, que nas verbas regulares do nosso or
çamento se encontram algumas, que se referem promiscuamente
a necessinades de naturezas diversas, - umas, manifestamente
ordinarias, e outras, de caracter sabidamente extraordinario.

Estão, por exemplo, neste caso, as verbas, que ora apparecem
na despeza do Mini terio da Fazenda, sob os titulas: 4:Dilferenças
de cambio~-cCl'editos especiaes»-e «Eventuaes», pelas quaes
effectuam-se despezas, já de uma, já de outra especie, segundo a
distincção, acima feita. (24)

\24) A. verba-Creditos EspeCULes-sob n. 32, do Ministerio da Fazenda com-
prehende :

i) despeJas para fabrico de moedas de nick.el e bronze;
!) Idem para premio a constructores de navios no paiz ;
3) idem para juros de dividas espeoiaes, ete., etc.



- 59-

(g) A despeza, por ser classificada de extraordinaria, não deixa
por isto de ser menos legitima, podendo ao contrario ser elia, não
só necessaria, mas até imprescindivel. Antes de tudo, por melhor
que seja, a pi'evisão do poder publico ao fixar a despeza, elie não
póde precaver bastante contra casos fortuitos, que exijam
cifl'a de despeza maior, do que fóra votada ou autorisada; depois,
necessidades oecorrem, e as vezes tão imperiosas, que fazem
preferir a despeza. extraordinaria á qualquer outra, ainda que
ordinaria e utilissima.

Supponha-se o caso da despeza extraordinaria. para re
pellir uma invasão, ou para debellar os males de uma grande
calamidade publica. Em qualquer das hypotheses, não é preciso
dizer,-nenhuma outra despeza poderia ser anteposta, como pre
ferivel.

E' certo, que tambem dão-se despezas eXI;-aordina1'i~s para fins
de natureza di1ferente dos ora indicados: para a encampação de
estradas de ferro, para a realização de reforma! administra
tivas, ou para a execução de certas obras e serviços, etc.

Mas, nesta ultima hypothese, ainda que taes necessidades
possam ser realmente justificaveis ; comtwlo, antes de ser
autorisada ou realizada a respectiva despeza, - se deverá
reflectir com criterio, já. sobre os resultados praticas a obter,
já sobre a ordem de preferencia, que cumpre observar, e
já, talvez principalmente, sobre as forças da receita e re
cursos financeiros, com que as mesmas tenham de ser satis
feitas.

O acerto na materia depende mais, - do saber bem pesar o
valor das cousas e das circumstancias no momento, - do que de
preceitos meramente theoricos.

Resta, finalmente, advertir, que o qualificativo de cxtraordi
naria (despeza) independe totalmente do modo da sua satisfação.
Ena pMe ser satisfeita pelos meios ela ?'eceita ord "na?'ia ou da
extraol'dina?'ia (segundo as circumstancias), sem que isto influa
para alterar a sua classificação; do mesmo modo que a despeza
ordina?'ia (n. 2) póde ser coberta com recursos extraordinarios,
quando occorre um deficit geral duradouro, sem que isto inflúa
para mudar-lhe a natureza ou qualidade.
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§ v - SOBRE A. DESPEZA FEDERAL DO BRAZrL

22. Passando agora a dizer, pel' S'Uinmo. capita, sobre as des
pezas da União, conforme a classificação feita á pag'. 50,
importa addnzir o seguinte ;

As que ahi figuram sol) as lettras a). aa), b), bb), c) são de
tal,natureza, que, em geral, dispensam justifico,tivo. ou explicação
ulterior; ellas representam outra.a tantas condições do proprio
funccionamento do Estado. Pelo que diz respeito á administração
publica (em sentido lato ou re~tricto), esta não se compreb.ende,
sem secretarias geraes, tribunaes e repartições diversas,- re
gidas ou servidas por funccionarios aptos pa.ra os differentes
fins e serviços, A despeza, que tudo isto requer, é manifesta
mente necessaria. Encarando. entretanto, as suas especies diver
sas e a pratica seguida a respeito, o assumpto torna-se mani
festamente susceptível de muitas e importantes reflexões.

a) Primeiro que tudo, é muito de precaver contra o pn~rido

de reformas fcequentes e impensadas, que, nada melhorando de
facto, se cara,cterísam apenas pelas muda.nças ele nomes, HO

voos divisões e 'ubdivisões de serviços, sem que dahi provenha
outrJ. cousa maill, do que o augmento do pessoal e material,
e, conseguintemente, a majomç,ro da despeza- e o accurtnulo

d<J papelorio, em vez da presteza desejavel do expediente, Para
que as reformas do publico serviço sejam realmente uteis, é
mister que obedeça,m a um pensamento orgauico de simplificaçiio
systematica do a.pparelho administrativo,-o que, certamente,
não é facil de realízar-e nunca sel-o-ha realmente, por méras
alterações parciaes, as mais das vezes, sem guardar a pre
cisa connexão de ordem e dependencia, com o todo org'anisado.

b) A despeza com os funccionarios da administração publica
pMe ser triplice ; a de sua preparação, a de seus salarios (ven

cimentos) e a de sua aposentadoria. Qualquer destas é legitima,
ou assaz justificada.

No geral, as habilitações, exigidas dos funccionarios publicos,
podem ser obtidas nos cursos da instrucção commum, e, conse
guintemente, accessiveis aos mesmos, sem que o Estado precise
custear itlNtituto.' esp/lciaes para esse mister.
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.Mas tambem pôde tratar-ae de empregos, cujo desempenho de
mande estudos ou conhecimentos technicos, e nesta hypothese,
não ha duvida, que o Estado deve carregar com a despeza pre
ci a; -visto como está no interesse do mesmo e do publico-ter
funccionarios competentemente habilitados.

Quanto á despeza faita com os salarios,- o seu objectivo deve
8er:- ter ftmccionarios idoneos, em numero menor possivel, e
sutficientemente remttrlerados (n. 20 ). Comc obtel-os-, é esta
uma questão, sobretudo dependente de uma boa organisação
administrativa, baseada em normas e praticas, recommen
daveis pelos intuitos de moralidade, de simplificação, e de
justiça; isto é, - capacidade nos funccionarios - simplificaçã.o
nos serviços, - e justa compensação dada pelos poderes publicos
aquelles, que se dedicam, vida inteira, a.os misteres do publico
serviço.

Nesta compensação comprehende-se, não só o salario bas
tante para a subsisteucia de maneira commoda e decente, em·
quanto o funccionario presta seus serviços; mas ainda, a. per
cepção de certa somma, a titulo de pensão ou aposentadoria, para
o caso de tornar-se invalido, estando a serviço do Estado.

A fixação da respectiva despem para to.es objectos \afia
muito, conforme as posses ou rendimentos do Estado, a natureza
dos serviços, as habilitações dos funccionarios, etc., etc. e por
isto não se pôde estabelecer regras geraes a este respeito.
O principio da justiça. e tambem quanto possivel, o da oquirlade
dovom. todavia. predominar nos diíferentes casos.

c) Na despeza com a A.lla Administmçüo Fedel'al prepondera,
como a. maior de todn.s, a1uella que 1>e faz com a Rep"esentaçiio
ou Congl'esso Nacional. Dos algarismos, por nós indicados, essa
despeza eleva-se annualmente a 3.197:000$000. (25)

Não se ignora, que em alguns Estados estrangeiros, o legislador
nacional presta os seus serviços gratuitamente; assim succede,
por exemplo.-na Inglaterra, e na Allemanha, nesta ultima, em
relação ao Congresso Federal, «Deutsclte Reic!tslag'».

(25) Destn. , ommn. " prociso derIuzir n. r1<> (l1,i.OOO~, quo ,; fcitn.,. lIiio com os
doputa,los c selln.Uorcs, nin.s COlU as ";ccl'etarias da Camam o ~enndo Fedel·al •
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A' primeira vista, parece que o systema gratuito seria prefe
rivel; mas, talvez melhor reflectindo-se sobre o caso, assim não
deverá seI-o, ao menos, como regra. geral da materia.

Com efl'eito, a fll.lta de subsidios aos legisladores pMe trazer,
como uma de suas consequencias,- impossibilitar os cidadãos,
menos favorecidos da fortuna, de intervir na obra das leis; e
bem póde ser, que os mais ricos não sejam os mais competentes
para este importante mister. No emtanto é desnecessario
accrescentar, que a nação ganhará sempre em ter, por legislado
res, os mais sabias e illustres, muito embora lhe custe mais um
pouco, para obter a cooperação dos mesmos.

Nada de, por espirita de economia barata, confiar a tarefa
de fazer as leis á. parte ignorante da nação; tal é o nosso pa
recer.

d) Uma das despezas com a cEconomia Financeira» (26), á ·que
devemos reparo especial, é a que se refere ás explorações ou ser
viços industriaes do Estado.

Deixando de lado a importante questão ele saber caté onde
póde o Estado concorrer com o particular (n. 17) em materia
de industri~, parece-nos de razão assignalar aqui, que já é,
sem duvida, muito avultado o capital que a União tem empre
gado em estradas de ferro de sua propriedade, e a nosso ver, não
sejustiflca bem a grande despeza, que com as mesma3 se faz.

Considerado o facto sob o ponto de vista economico, as estradas
de ferro do Estado não prestam os melhores serviços, nem pela
barateza das tarifas, nem pela escolha do respectiTo traçado, nem
tampouco por alguma condição mais Tantajosa do trafego ; tal é
a verdade que todos reconhecem.

Consideradas sob o ponto de vista financeiro, o que se sabe é,
que taes servi~os teem sido e continuam a ser objecto de crescen·
tes despezas e de deficits constantes. (27),

(26) Não ó preciso observnr que aqui apeuas diremos ligeiramente áceNa
de al.gum facto ou razão pnrticulnr; o wnis a este respoito se ver"- nos titulas
segu,?tes, ao tratarmos das materias -Dominio Privado do Estado, Irapostos,
Cred,to Publico, Administraçiio e Contabilidade Financeira.

(27) \ ide as cifras 'la receita no titulo III.
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Além disto, cada est1'ada de (erro do Estado é mais um vwetl·o

do funccionalismo, sinã.o, tambem ás vezes, uma tenda de poli
ticagem. "

Não se diz que a União não deva, em absoluto, ser proprie
taria de estradas de ferro; mas em regra, devia sámente seI-o,
ou daquellas que teem um valor estrategico, ou das que, por atra·
vessarem grandes extensões territoriaes (dous ou mais Estados
da União, por exemplo), sejam, no primeiro caso, elementos de
defesa externa, e no segundo, grandes arterias da vida eco
nomica e politica da nação.

O mais, fique á industria privada, muito embora, em dadas
circumstancias, seja esta aw.ciUada pelos cofres publicas, como
aliás já se pratica no paiz, e semelhantemente no estrangeiro.

Referindo-se ao projecto de tornar o Estado proprietario de
uma rede geral de caminhos de ferro na França, escrevera o
Sr. Edouard Cohen (28) :

« Ha uma observação geral que deveria deter os poderes
publicas nesta aventurosa experieocia. O Estado é tão incom
petente quanto incapaz, para dirigir uma empreza de transpor
tes. EUe ounca soube e nunca saberá o que é uma operação ou
uma exploração commercial.

EUe age sempre administrativamente, industrialmente nunca.
Não tendo, como a industria particular, que poupar, o mais pos

sivel, o dinheiro proprio ou o dos interessados, eUe administra,
constroe e explora caro.

E ainda mais:- não se deixa guiar unicamente"pelo interesse
do negocio que dirige, deixa-se influenciar por toda a sorte de
interesses accidentaes, politicos ou eleitoraes, quando não, por
simples favoritismo. Em materia de caminhos de ferro, por
exemplo, cederá as mais da vezes, ás solicitações de certas loca
lidades ás quaes deseje contentar, e dar-Ihes-ha linhas on estações
que não tenham nenhuma utilidade para o serviço geral. Ou
então, para agradar a talou tal grupo de productores e indus
triaes, de cujos votos influentes precise nas eleições, abaixará as
tarifãs em proporções consideraveis, de maneira tal, que as re
ceitas não flquem mais em proporção com as despezas.

< A cada um, o seu officio. Naquillo, em que a industria parti
cular, graças a suas prudentes combinações, realiza importantes
beneficios, o'Estado não encontra de ordinario sinão prejuízos.

(28) «Questiona Financiérespo Pal'!z 1892.
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ElIe pôde saber bem governar os negoci03 publicas; mas não
entende absoluta,mente nada dos negocias commerciaes o»

e) Outra daB despezas com a Economia Fina.nceira, que reclama
séria attenção, é a verba denominada «DifIerenças de cambio», (29)
a qual, só no ultimo decennio financeiro (de 1885 á 1894), já
sobrecarregara o Tbesouro Nacional com a enorme somma de
126.989:072$214 (30). Distribuida esta por todo o periodo, dá
uma média annual de J2.698:907$22J. Esta despeza origina-se
da irMufficicncia, que, pelo desfavor do cambio, occorre frequen
temente nas quantias fixadas do orçamento, para os pagamentos
realizaTeis no e::strangeiro.

Esses pagamentos são em geral: -1) dos juros e amortisação da
divida publica externa; - 2) das legações, consulados e commis
sões; - 3) do material, comprado para as estradas de ferro e
outras industrias elo Estado; - 4) do material necessario ao
exercito e á marinha, isto é,-armomentos, machim,s, munições
de toda a especie, eavalloB, navios, etc., etc o

Em regra, seria para desejar, que as despezas publicas, ao
menos as O?'dinarias, fossem sempre efIectuadas dentro do paiz ;
porque, além de outros efi"eitos beneficos, o consumo financeiro
torna-se quasi sempl'e um elemento de pl"oducçao ou ele dis
tribltição economica, j para a colleclividade ; - em termos mais
positivos: seria para de~ejar que o Estado satisfizesse ás suas
necessidades ordinarias, adquirindo os objectos precisos, do pro
prio trabalho e industrias nacionaes.

Pelo que se refere á divida publica, é, com erreito, de mn.ior e
manifesta vn.ntagem,-antes ter tIe pagar osjnros e a amortisação
a credores do paiz, como succede m Inglaterra, na França e na
HoUl1uda do que a credores uo estrangeiro, como succede com a
Áustria, a Russia, o Brazil, a Argentina e antros Estados.

(29) Antes ll~ 1882 nio 1~"lIloa, como \·erbo. especial do orçamento; dava·so o.
de~pezn sob o titulo miscelTanico de «E\1cntuacsJo, e a sua impol'tnn ia no decan··
nio anterior mra de 340(;4i:22G~2~70

(30) Esta SOlnlDa do ultimo decennio, SUP'°:l. ind iCl\d o. , devo seIO maiolo; porque
os o,lgnrismo~ relnti\'os "1893 c 1 4 silo nindo. dados pro\'is rio.mento apul'ados
no Thc~onr Fo.I",oa!. J:i dmn~, om nutro Jogar, qu o. importaneio. orçado. para
o C01"l"OUt.. aono Ó do 200550:000$000 !
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As remessas de l1umera.rio p:t.ra o estrangeiro, aPm de dimi
nuir o capital pl'Odltctivo da nação, occ.1sionam, em geral. oscU
lações cambiae3 de·fa.voravei3 parJ. o paiz deve-ior.- do que
o proprio Bra.zil tem lHo tant'1 e tão amarga experiencia !

Esta mesma oscillação cambial dnsfavori'vel opera, como causa
e1fectiva de augmento, para todas as despezas a fazer no estran
geiro, e, conse luentemente, acarreta multiplos prejuizos á. toda
ordem economica e financeira da. nação.

Tambem, em relação a certos objectos, o 111ate1'Íal de guerra

por exemplo, é evidente, que razões de ordem superior aconse
lham, que o mesmo seja preparado, quanto possivel, no paiz;
ainda. que o seu custo torne-se um pouco mais elevado, apropria
segurança e independencia da nação justitlcam a protecção da
industria. indigena em casos semelhantes.

r) Ha ainda umadespczl1 federa.l, que no momento está infrin
gindo a regra da di;/riim'içúo p?'oporcionaZ" de que acima
se f'allou: é aquella que se faz com a «Força Publica»
nas suas especies, mais importantes, da marinha e do exer
cito.

No Imperio, a primeira destas era orçada na somma de
11.405 :000$, e a segunda na de 14.994: 008$, ou um total de
26.489:000. 000.

No emtant.o, após a Republica, a referida despeza tem vindo
em crescimento, de modo a attingir actualmente ii. somma d'6
54.561 :000., isto é : com a marinha- 17.826:000" e com o exer·
cito-36.735:000$000.

O augmento realisado em seis annos é de ~8.072:000$ ou
105,9 % !

E' p~ssivel, que razões e motivos ponderosos da nova ordem
de cousas politicas expliquem, ou excusem mesmo tamanho des
envolvimento; mas, sob o ponto de vista financeiro c ecollemico,
o facto apparece, como um erro manifesto e de efI'eiLos prr'judi
cialissimos ...

E como sabe-se, ao lado desta enorme despezl1 militar da
União, ha ainda a considerar - a das fOI'ras cs/adoaes, que vão,
cada dia, augmentando, e talvez, sem o devido criterio, nem

A. c. 5
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com relação aos meios financeiros, nem em vista do desenvol
vimento do trabalho e industrias do respectivo Estado.

O crescimento, porem, da despeza publica com o serviço mi
litar não dá-se sámente entre nós: é um facto que se norma
lisa nos E tados modernos, principalmenre na Europa, onde a
paz armada ou o equilib,·jo eW'opeo obriga as nações a sacrificios
enormes,

Conforme á publicações ofliciaes dos fins de 1893, a despeza
de alguns Estados, computada em milhões de francos, era
esta :

1866 1870 1881 1887 1893

França ........ 596. I 549.3 1.016.1 904.7 890
Russia ........ 601.2 615.6 872.8 982.3 I. 107. I

501.4 539.4 822.7
Allemanha .. 'l 472.5 573.6 311.4 342.2 421.4Austria-Hung.
Italia ......... 247.4 184.4 237 342.6 355. I
Inglaterra ..... 632 605.6 700.6 978.4 833.3
Be1gica ........ 34.9 36.8 41.1 45.6 47
He panha ..... 142.3 127.8 154 200.3 170.3
HolIanda...... 45.3 50.5 69·.7 69.4 75.6
Suissa......... 4.8 4.8 14.1 17.2 36.7

--- ---
Totaes ..... 2.716.5 2.748.4 3.981.2 4.422. I 4.758

- A sciencia financeira póde apenas protestar; mas não é á
elIa, que incumbe remediar os males desta ordem.

g) Quanto ás de pezas indicadas sob as lettras cl) e e) {( com a
prospel'idade commum», - ainda que a materia seja susceptível
de largas ponderações, é, todavia, pouco, o que temos a ,dizer
neste lagar.

Em um orçamento geral de 275.691 :000$ já é f relativamente
avultada, a importancia de 48.4l6:000$ (31) applicada aos misteres
exchl.sivos da prosperidade commum,-não ha duvida; o que
resta averiguar é: si a sua distribuição tem sido a mais crite
riosa, em relação ás condições peculiares do meio, da fortU1~a

publica existente, e do grdo, ainda pouco elevado, da civilisação
geral do paiz.

(31) Vide o D. 21 deste Titulo, leLtra - b).
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Talvez, bem examinando, verifique-se, que sobre alguns
objectos se tem feito muito, ou ás vezes demais, ao passo que
sobre outros, de vantagens por ventura mais certas ou
maiores, quasi nada se tem fei to, ou á medida das suas
exigencias, , ,

No Brazil, conhecida a sua situação actual, a qual, em sua
maior parte, ainda é a de um paiz, por cultiva?', explora?' e povoa?',

o que parece mais razoavel e proveitoso, em relação «ás despezas
com a prosperidade commum», seria - que as mesmas fossem
feitas nesta escala de prefel'encia : - I° instrucção elemen

tar, predomin ando nesta o elemento 1J?'ofissional, ,isto é, as
primeiras lettras associadas ás artes e offlcios; - 2° au
gmento das vias de cO?nmunicação ( desenvolvimento das estra
das de ferro e aproveitamento dos rios llavegaveis); -3° favores
á immigração (sobretudo para conseguir que a mesma se torne
espontanea); - 4° melhoramento satisfactorio dos portos;
-5° favores á navegação - (os favores á navegação nacional e
construcção naval no paiz são os mais justificados, em nossas
circumstancias)" ;-6" protecção efficaz ao trabalho e ás indus
trias indigenas; - 7° instrucção superior ou ensino universi-
tario. •

Ainda correndo o risco de passarmos por socialista, não
recusaremos jámais ao Estado o direito de co-operar com a
inicitiva privada para a obra indispensavel da prosperidaJe
commum ; mas exigimos por condição,- que o faça com a intel
ligencia e o criteria das circumslancias, afim de que a deEpeza
dahi resultante traga justa e real compensação aos que fornecem,
pelo imposto, os meios precisos de semelhante despeza,

Isto posto, e sem sacrificar outros fins, serviços e inter-
esses publicas dentro das forças e recursos financeiros do Estado;
estamos realmente penmadidoF, de que uma distribuição, ,justa

e P?'op01'cional da despeza, pela maneira acima indicada, é, com
certeza, a mais consoante e 1J?-oveitosa nilS condições do nosso
paiz.

Consideramos a instrucção elementar das classes populares
uma nece..."Sidade tão imperiosa para as mesmas e um dever tão
evidente para os poderes publicas, que, a esse respeito, só conhe-
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cemos um limite, posto ii. inlervenç[1) do Estado, e é: a capa
cidade dos meios financeiros. Mas attenda-se bem: nos referimos
á instnlcção ele111enta,', - á esta somma de conhecimentos, rela
tivamente peqtcena, mas, relativamente, a mais valttajosa, que
prepara cada individuo para os misteres da vida pratica com
mum.

Na Federação, não se ignora, que esta tarefa a, em geral,
incumbida aos Estados e ás municipalidades. E, todavia, os
poderes da União não ficam, por isso, inhibidos de auxiliar o seu
desenvolvimento; e ao nosso ver, com razão melhor, do que
ora fazem, com relação ao ensino superior, Pensa-se, e não sem
fundamento, que, exigidas as precisas garantias de capacidade
scientifica, tanto para o magisterio, como para o exercicio das
profissões, taes como,- do medico, do advogado, do engenheiro,
etc. ; o Estado, só excepcionalmente, deveria sustentar, á
custa do Thesouro, academias ou faculdades para o ensino das
respectivas disciplinas, (32)

Não menos j ustificad<1, que a da instnlcçeio, é a despeza que
se faz com a viaçiío geral, com a immig"ação, com o melhOl'mnento
dos portos e com os meios de protecção ii. navegação e á indust,-ia

do paiz. E revendo as cifras orçamentarias, que anteriormente
foram indicadas sobre taes objectos, chega,se felizmente á. con
vicção, de que o legislador brazileiro revela,se, com effeito,
desejoso de concorrer, para que sejam satisfeitas as sobreditas
necessidades de nossa vida collectiva.

A quest~o, porém, não está. em deseja" fazel·o; mas em sabe,'
realizar esses e outros elementos da prosperidade commum, de
maneira a mais conveniente, tanto para a economia privada,
como para a economia. do proprio Estado.

h) Concluindo neste ponto a serie de considerações que nos pa
receram opportunas, a proposito da despe,::(( (edeml; resta-nos
ainda chamar a attenção do leit.or para os dados, que a nossa
despeza. publica apresenta, nos ultimos setenta annos de~
corridos. .

(32) Vide nota o. 23 rch'u Soure Faculdades uos Estados.
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- A despeza publica geral do Brazil, a datar da nossa
independencia (1822), apresenta-se numa progressão decen
nial, certamente digna de nota. Eil-a em algarismos re
donclos:

1822 .
1832.•....... , .
1842............•.... · ..
1852 .
1862....................•
1872.........•..........
1882 .
1892 .

5.000:000$000 (33)
11.468:000~00 ou
27.474:000$000 »
41.825:000$000 ~

53.049:000iOOO ~
101.462:000 00 ~

139.470:000000 "
272. 1 O: 000 000 »

56,40 %

57,53 0/.
34,31 0/.
21,10 %

47,72 %

27,45 %

48,76 %

Agora, para bem ajuizar ou decidir, acerca do augmento da
despeza publica que estas cifras indicam, no seu conjuncto e na
sua progressão parcial; seria mister attender a dous elementos
principaes:-p"imeiro, a natureza. dos serviços e objectos que
motivaram esse augmento, e o valor ou importancia dos mesmos
nas circumstancias dadas; - segundo, a relação em que se
manteve o referido augmento par.l com a receita egualmente
crescente do paiz no periodo decorrido. (34) Ja nos occupamos
theoricamente destes pontos em outra parte (n. 20, lettra c).

§ VI - A DESPEZA PROVINCIAL E MUNICIPAL

23. Ao lado da despezapublica geral do 1mperio havia adespeza
publica das provincias e dos municípios, cuja economia fincwceil'a

tinha igualmente a sua administração, fórmas e meios, respecti·
vamente separados e peculiares, em virtude das leis.

E, pois, para avaliar-se de toda a despeza. publica do Brazil,..
Imperio, é necessario tambem conhecer, ainda que resumida
mente, aquella que se fazia sob os titulos de provincial e
municipal.

Da pt'ímeil'a, damos as cifras totaes, relativamente aos annos de
1840-1841 de 188 -1 89, e bem a.ssim, p, eSlecíficaçãQ das sua~

(33) A dospozo. ue i 22 d enlculndo., I, vIsto. dos dooulll lltO! do. opooo..
(31) Vide nl airt·a. da receitn no Tltulo III.
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diversas verbas, relativamente ao exercicio de 1885-1886, por
ser aquelle, sobre o qual existem dados completos; - da
$cguncla, ila.remos as cifras do anno de 1886, isto é, as suas im
portancias totaes em cada provincia.

Constituiamobjecto da despeza provincial,- os serviços da sua
competencia, marcados na lei orçamentaria do Imperio de 8 de
outubro de 1833 (ad.9') e na lei constitucional (Acto AcldicionaZ)

de 12 de agosto de 1834 (art. 10 e seg.)
A despeza municipal era feita com os varias serviços e mis

teres 10caes á cargo da~ Camaras Municipaes, e marcados na lei
do Iode outubro de 1828.

1. Dcspe~a provincial o'/'çada de 1840-1841

Provincias

I Amazonas (a) ..••.••...••..•••.. ... , •. , . , .
2 Pará, .•....... , :., .
3 Maranhão , " ..
4 Piaully (i) ...•............• , , .
5 Ceará. (o) . •••..•.•.••••..••..••.••••....•.•.
6 Rio Grande d.o Norte ..
7 Parahyba .......•.•....•.....•.............
8 Pernambuco .......•. " , , " •.
9 Alagõas .

10 Sergipe .
11 Batia ........•....................•........
12 Espirito Santo .
13 Rio de Janeiro , .
14 Minas Gel'aes , .
15 Paraná (c) •••••••.••••..•.•..•.•.•••••.••..
16 S. Paulo .
17 Santa Catharina , , " .. , '"
18 Rio Grande do Sul (u) ' , '"
19 Goyaz , '" .
20 Matto Grosso .

Despeza

237:675$258
278:401$020
130 :961$3 95
144:917$000

78:9101216
158:816 000
714:;146.480
128:406 000
1/7:782$644
868:042 446
66:029$600

903:266$332
444:027$424

290:848$000
104: 000$000
212:574$960
52:611$534
56:308$278

4.988:014$587

(a) Fazia pade ela provincia do Pará.
(e) Fazia parte da de S. Paulo.
<il As cifras referem·se a 1841-t812.
(o) Auno financei,'o de 1840.

(u) Lei orçament'tria de 22 de novemb,'o de 183i. Devido ao estado revoltoso
deua proviocia, sómente depois de 184' hOl.\ve reuniii:o da, assembléa provin.
Clal,
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II. D~sp~fa provincial orçada de 1888-1889 (35}

Proyincias

1 Amazonas .
2 Parã .
3 Maranbão .
4 Piauhy .
5 Ceará .
6 Rio Grande do Norte .
7 Para.byba .
8 Perna.mbuco , .........•
9 Alagõas .

10 Sergipe............•....................
11 Bahia ....................•.............
12 Espirito Santo , ...•...................
13 Rio de Janeiro '. ' .
14 Minas Geraes ' .' ' , ' ' .
15 Paraná .
16 S. Paulo ........................•........
17 Santa Catharina .
18 Goyaz .
19 Rio Grande do Sul. '" .' .. , . " .
20 Matto Grosso ............................•

Despeza

1.802:921$600
3.073:672$383

767: 142$892
244:410$091

1.103 :551$483
434:575M18
524:857$396

3. 577: 870$950 .
819:432$516
673:964$932

3.345: 1011171
646:849 500

4.399:256 284
3.474:000:;000

922:671$369
4.089:318$200

365:974$000
225:330~982

2.843:345$409
230: 126$464

32.890:414$100

TIl. EspecificaçãQ da despe;;a pl'ovincial de 1885-1886

Assemb1éas provinciaes .
Secretarias das presidencias .
Administração e arrecadação das rendas .
Instrucção publica ............•.............
Culto publico .
Instituto Vaccinico............•.............
Aposentados, jubilados e reformados .
Corpos de polícia .
Cadeias-sustento, vestuario e tratamento de

presos pobres e outras despezas semelhantes.
Illuminação publica .
Subvenção a casas de caridade e hospitaes ..

1.226: 008$499
795:085$619

3.504: 179 544
7.186:727 306

98: 123$107
22:667$767

1.430:952598
5.501 :538$827

1.169:630~718
1.417:514$434

689: 109$009

23.041:537$428

(35) No quadro seguinte (lU) v;;,o especificaqos os servi~os publicas da des
reza provincial.
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Transporte .
Subsidias <is camaras Illunicipaes .
Calechese e civilisaçãp de índios .
Obras publicas .
Estradas de ferro custeadas pelas provincias.
Garantia de juros a estru.das de ferro .
Subvenção a companhias e emprezas ele na-

vegação .
Dita a engenhos centraes .
Immigração e colonisação .
JW'os e amortisação da di vicia .
Restituições e reposições .
Exercicios !lndos .
pespezas di versas e even tuaes .

(36)

23.041 :537$428
55: 150."000
7:372$775

2.892:574$081
1.351 :074$084
2.226:978$569

750:467$529
38:964'5 5

424: 3991'150
3.433:424 281

247:866, 60
1.460:105 091
I .228: 533$344

37.158:447$277

IV. Despe:::a municiral em 1886

Do Municipio Neutro ".. , .' .
Da provincia do Rio de Janeiro .
» '» de Dão Paulo .
» » de Minas Gel'aes .
» » do Par~ .
» » de Pernambuco .
» :. do Rio Grande do Sul. ,
» » d~ B.thia " .
» » do Amazonas .
» » do CeariL ..
» » do Maranhão .
» » das Alagõas ,
:. » do Paraná .
» » cla Pal'ahyba do Norte (37) .
» » do Espirita Santo ..
» » de Santa Catllarina .
» » de Sergipe .
» » do Rio Grande do Norte .
» » de Matto Grosso .
» » do Piauhy .
'i> » de Goyaz .......•............

(36)

1.655:000'000
795:0008000

1.685:000'000
617:000 '000
679:000.000
394:000 000
645:000.000
417: 000. '000
281 :000$000
167:000$000
121 :000 '000
65:000$000

156:000$000
12:000$000
70:000$000
81 :OOO~OOO
62:000 '000
35:000~OOO
45:000~OOO
35:000~OOO

2-1:000$000

8.05 1:000$000

(33) Para <ll\<los mais o\llllpld~s \'iu6: ~ n~s6nh:l Financcil'n' oit., pag. 230,
UE,

(37) Dn Para)lybn apenas se dl\ a despe2n <la Capii!1 da P"ovincln: dnR
o\1\rns Onl11nrns, em numero de SO, .e Ignora; m:IS pode-s6 anloul,ll' n djll'c.
l'enQa pela dcspeza do Rio Ornnda do NOI'to, mais ou menoS.

(38) E le lolal podla tnlvez elevar·ss 1\ IJ.OOO:OOO~, ou Inosmo excep~iont\l·
ments, li alguult\ OOU81\ mais.
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23 a. Com a instituição da Republica no Brazil, a provincias
do ex-imperio constituiram-se em Estados da Federação, e, con
seguintemente, a sua despeza, bem como, a dos muoicipios,
paS30U a ser exclusivamente regida pelas constituições e leis
particulares de cada um dos mesmos Estados. Conforme os
documentos officiaes mais recentes, a despeza estadoal já sobe
i~ import!l.ncia de 126.124:000$000.

Na Capital Federal, as despezas de caracter, puramente local,
incumbem á Intendencia Municipal, e a sua ciCra,relativamente
ao anno de 1894, já. eleva-se a 27.13a:000$, como se verá da ta
bella em sE'gllida (39).

V. Des)eUl Esladoal c do Districto Federal (40)

Amazonas (elfecluada em 1893) .
Pará ( » »1893-1894) .
faran hão ( )} »1893) ..

Piauhy ( :. »1894) .
Ceará ( ~ »1894) .
Rio Grande do Norte » 1893) ,
Parahyb3. (orçada :. 1895) .
Pernam bllCO (e/teci uada :. 1894) .
A1:Jgôas (ol'yada »1894) .
Serglpe (eltecluada» 1894) .
Bahia ».. 1893) , .
Espirito-Santo » »1894) .
Rio rle Janeiro» l> 1893) .
Paraná (.. »1893) .
S. Paulo (:. »1894) ..
Minas Geraes» ~ 1893) .
S. Catharina (m'çada :. 1895) .
Matto Grosso» »1895) .
Rio G. Sul (effeClttacla» 1893) .
Goyaz ( » »1894) .

10.273: 000. '000
8.95 I :000:'000
I .267 :000 '000

643:000$000
1.579:000'000
1.140:000$000
1.068:000$000
6.032:0003000
1.142:000 '000
1.099:000 000
8.711 :000$000
4.288:000$000

11.765:000$000
I .569: OOO~OOO

42.320 :0001000
113.638:000 000
I. 494: 000 000

555:000. 000
4.998:000::;000

592:000$000

126.124: O 0$ 00

pistr. Federal (Ol'facla» 1894).,........... 27.138:000$000

153,252:000$000

(.10) Carecomos do dmloR l\cero:\ dn degpe~n munlolpnl doe Estndos dn Fo.
darnQito.

('0) z:-<1io. so dá frnCQiLo menor de ,conto do r 'Is. Quanto â Rooeiltl Eptl\doal
e do OlsttICLo Federal, voja-so o Titulo 1I[,
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Sommando a despeza orçada, para os serviços da União, com
as diversas despezas dos vinte Estados e a do Distrieto
Federal,-resulta umtotal de 428.953:000 000, o qual, distri
buido pelos habitante3 do paiz, computados em 18.000.000, dá.
uma quota-pet· capita de 23$79g.

Comparando-se o total da despeza estadoaI da tabella supra
com a provincial, constante da tabelIa anterior de 1888-1889,
vê·se mais,- que o excesso já attinge á somma de 93.234:000$,
isto é, quasi o triplo ..•......



TITULO TERGElRO

A RECEITA PUBLICA

I - NOÇÕES GERAES DA RECE4IT1\ PUIlLICA

24. Receita publica é a renda do Estado, isto é, os meio
pecuniarios, ou como tal estirnaveis , dos quaes o mesmo dispõe
para fazer face á despeza publica. E', sem duvida, a parte mais'
importante da sciencia financeira; e talvez por isso, não raro
se encontra.m autores, que, trJ.tando das finanças, nada mais
fazem, do que o estudo analytico das rendas publicas. (1)

A exposição dos principios e regras sobre a «Receita Publica»
assim como, a apreciação das normas e praticas admittidas, será
opportunamente feita, quando adeante nos occuparmos das suas
fontes: o dominio do Estado, os impostos e o c/'edito publico,-as
quaes, pela sua respectiva importancia, tambem serão estudadas
em titulos distinctos.

Por agora, nos limitaremos a algumas indicações geraes,
e á. consignação de certos dados, relativos á pratica brazileira.

a) A receita publica, segundo a sua natureza, ou melhor di
zendo, segundo as foMes donde provém, distingue-se em especies
dift'erentes; e dentre os principias geraes, a.pplicaveis á tão im
portante materia, importa desde logo accentual':

1) elia não deve 1'epugnar á moral e ao direito, isto é, o Es
tado não deve recorrer á confiscàção de bens, ou a outros meios
violentos de acquisição

(i) o proprio Lel'oy-Beaulleu em sua importante obra - «Traitê des Finances.
não consagrou, sique,', um capitulo especial ii. materia da- despeza pu
blica -, emquanto que procurou mostrar-se o mais complet ,em relação ii. re
ceita pllblica, estudando-a em todas as suas partes.
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2) elIá" não deve, igualmente, ser o lucro da tolerancia de
profissões illicitas, donde resulta, que toda animação ao jogo

ele a,:;al' e outros actos semelhantes não devem ser admittidos,
sob o pretexto de constituirem fontes da renda publica;

3) a receita publica. não deve ser procurada ou arrecadada de
modo, que prejudique á actividade economica ((Ldquisitiva) dos
individuos ou associações particulares; quando, ao contrario,
o seu acerto e o seu interesre estarão em concorrer para
facilitar a expansão daquelIa actividade ;

4) e, tratando-se de fontes da receita (impostos), não devem elIas
ser creadas, nem conservadas, - qua.ndo o seu rendimento total
for insignificanle,-ou quando os gastos da !lua fisca.lisação e arre
cadação fôrem taes, que absorvam dito rendimento. Este ultimo
preceito, que parece excltsado, por ser um impemlivo do simples
bom enso,-tem sido, não obstante, violado e esquecido em mui
tos systemas fiscaes, - podendo citar-se entre estes o das con

tl'ibLliçe!es gel'acs que vigoraram nos primeiros tempos do
Imperio, e, em granJe parte, o das ex-provincias, talvez ainda
agora subsistente, na economia financeira dos Estados fe<.le
rado .

b) Como noutra partejá se disse, a receita publica. se distin
gue ( n. 2 ) em onlinal'ia e exlraol·(linal·ia. A primeira provém
(lc fontes, que se consideram permanentes,-taes são e já foram
imlica.dns,-o dominio p1"ivado do Esla.do e os-impostos; a:Segunda
provém de factos ou successos, que se dão uma só vez, ou se
repetem em épocas indeterminadas. A fonte principal (e ás vezes
unica.) da receita extraordinaria é o cl'edito publico, isto é, os em
prestimos que o Esta.c1o contrate, na insufficiencia da receita 01',

dinarii\ i-mas, embora fortuitamente, tambem podem sobrevir
l'endas extraol"llirlal'ias de outras fOlltes,-taes por exemplo: 
de despojos ou contribuições de guerra, do producto de Bubscri·
pções ou donativos publicos,- da venda de proprieda.des do do.
minio publico, eto., eto.

Além <.listo, na organisação pratioa dos orçamentos apparecem
gJra\m ut , sob O titulo de ,'ooeila e.vtrao1'dil1C1tia, algumas ver
bn.s, a. que se dá esta o\asslfioa.oão, pelas condlQües especlaes, em
que ellas occOl'l'em.
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A ?'eg,,01. tlsual do Thesouro Federal é : - escriptura , debaixo
deste titulo, o producto de certas fonte', ás vezes pel'1na
nentes, mas que, ou não são ,'endas propriamente ditas, como as
contribuições para os monte-pios,- ou que, sendo rendas pro
priamente, são, todavia, muito va?'iavei na sua importancia, taes
como: -os juros dos capitaes rzacionaes, o producto da venda de
geoeros e outros bens do dominio fiscal,-o producto das indemni
sações de especies diversas) etc, etc,

c) Nos Estados livres modernos tanto a l'eceita como a despeza
publica são calculadas e autol'isarlas pela Representa\ão Nacional,
- para um prazo determinado, - regularmente um anDo; e
isto con titue, sem duvida, uma. das maiores garantias das liber
dades publicas con Lra quaesquer intuitos despoticos ou ca,pri
chosos dos governos,

No calcula?' a receita, o poder publico competente não deve
proceder a?'bitra?'iamente, queremos dizer,- augmentando ou
diminuindo as vel'bas al"l"ecadaveis da.s varias fontes, !õegundo
melhor pareça, á sua phantasia, Ha em todos os Estados civili,
sados certas regras e normas tlsuaes ou, mesmo, p,'eceitos posi

tivos da contabilidade publica, que cumpre observar com toda a
sinceridade e ~onveniencia,-afim de que os resultados a obter
correspondam, o mais possivel,ás previsões orçamentarias, Si de
um lado, avaliações da receita, baseadas em um.optimismo phan
tastico, podem anima?' a grandes despezas, aliás adiaveis, e que,
não se achando as forças do Thesouro realmente habilita.das para.
ellas, tarDam-se origem de successivos deficíts; - de outro lado,
avaliações muito baixas, fundadas em um pessimismo systematico

ou no demasiado receio de super-estima?', podem igualmente
levar o Governo, ou a eífectuar operações de credito, a contrallir
dividas, dispensaveis 110 momento,- ou a reduzir, a desatten
der, mesmo, ã. certas despezas e serviços, que as circumstancias
reclamam, como da maior urgencia, ou da maxima utilidade.

O conhecimento exacto das condi\ões economicas do paiz,
a verificação feita, com exactidão e criterio, dos rendimentos
orçamentarios dos annos mais proximos,- e a experiencia bem
exercitada nos misteres financeiros,- !õão elementos principaes,
sinão condições necessarias, para que se possa lançar um cal
culo, verdadeiramente fundado e pí'eviclente, acerca, da receita
publica.
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As pra icas a este re3pe ito variam nos diJIerentes Estados.

o. França o methodo, actualmente adoptado, consiste em
computar, por assim dizer, automaticamente, O seu producto pro
vave!.

Nada deixa-se ao a"bit"io, nem mesmo, á previsão intelligente,
diz o 8t'. Rene Stourm.

«O systema automatico limita-se a tomar invariavelmente,
para. base das l\valiaçõe, os resultados conhecidos do ultimo
exercicio. São, pois, os factos realisados durante o periodo mais
recente dos ultimas doze mezes, que constituem o lançamento
definitivo das previsões da receita. Esta pratica, como se vê,
colloca os preparadores do orçamento sobre um terreno já per
corrido; lhes designa o passado, como modelo exacto do futuro,
e, apenas, convida-os a transcrever, a titulo de previsão, as ci
fras dos recebimentos realisac10s anteriormente ... E', como se
disse, um processo automatico, porque o ministro de finanças
podia em rigor confiar às suas directorias a tarefa de en
cher, por si mesmas, os quad,'os de preuisao, segundo os alga
rismos do ultimo anno conhecido, sem outras correcções mais,
do que aquellas, por acaso, resultantes das modificações de im
postos, alterações de tarifas. etc., etc" etc. (2)

Entretanto na propria França um outro systema tem sido
suggerido, ensaiado e praticado mesmo, ainda que transitm-ia·
mente, sobre a materia de previsão da receita publica; refe
rimo'nos aoproce so das majm'oções, Este, segundo o autor
citado, consiste em accrescentar ás bases normaes das previsões
da receita mais um supplemento augmentatiuo provavel, em vista.
do excesso an'ecadado anteriormente. Allegara-se em favor das
mojo"ações, que o systema automatico, isto a, de tomar para a base
a receita do ullimo exercicio, não exprimia a verdade do facto ;
porque deixava de considerar o augmento ou a p?-ogressão con
stante das fontes da receita, de anno para anno, levando o Go
verno a recorrer ao expediente de cI'editos addicionaes, as mais
das vezes, excusados.

Partidario do systema'da majoração, O Sr. Leon 8ay, quando
ministro de finanças, propoz em 1882 que se abandonasse o sys
tema antigo, o qual, na sua opinião, ja não con-espondia ri ver
dade nas avaliardes da ,'eceita. e. em eu lagar, se adopta.se,
como rE'gra,-a I'eceita do anno antel'im' e mais um quociente, qne
elle suggerira igualmente,- fosse a media do attgmento conhe
cido dos tres exercicios ultimas, Salvo pequena modificação
feita pela commi siío de orçamento, preferinuo a media augmen
tativa do quinquennio, em vez da do triennio, o systema da ma
jm'ação foi adoptado na legislação financeira da França, e confor·
meao mesmo, logo votado o orçamento da receita para 1883,
com uma majO?'ação de mais de 20 milhões de francos, destinad?s

(2) I ené tourw cito «Lo Blldget.-189i.
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a equilibrar a massa crescente das despezas orçaméntarias.
Infelizmente, os factos posteriores não vieram em abono do novo
processo; em vez de mll,jomções da receita, os balanços só accusa·
ram deficits ...Dadas estas circumstancias. o systema das majo
mções não tardou tambem em ser abandonado, voltando-se, tres
annos depois, á. regra antiga (em 1886), a qual tem predominadona
contabilidade legislativa da França desde 1823, e cuja applicação,
pensa o Sr. R. Stourm, tem o merito de afastar as phantasias
arbitrarias, de fechar a porta ás hypotheses chimericas, e de
garantir, em uma palavra, a propria sinceridade dos preparadores
do orçamento contra passos falso$, que de outro modo seriam
inevi taveis... (3)

Na Inglaterra o systema seguido na previsão da receita
é este: cada chefe das estações arrecadadoras, guiado pela
experiencia dos rendimentos anteriores e em Yista Ü.1'; condições
respectivas do momento, formula as bases das suas a'valiações,
- que apresenta ao Chanceller do Thesouro;- este as mti(lCa
ou ?'ectifica, tendo em attenção o producto das rendas ulti
mamente realisado ;- e depois de tudo bem reconsiderado, 
é, afinal, estabelecido o calculo ou a previsão orçamentaria
das mesmas. Ha incontestavelmente uma certa somma de arbi
trio, deixado ao Chanceller do Thesouro ; mas este sámente usa
do mesmo, para elevar ou abaixa?' as verbas do calculo, - fir
mando-se em factos positivos das arrecadações mais recentes.
A superioridade do systema inglez, comparado com o systema
francez, denominado automatico, consiste: pl'ímeiro, nessa liber
dade, que tem o ministro na Inglaterra de não acceitar,- taes
q1.laes, os algarismos conhecidos do ultimo exercicio ; segundo, na
differença de época, em que se effectúa apl'evisão das ?'eceitas;
sendo que na França o tacto é realisado cerca de 14 mezes
antes da abertura do exercício, a que se referem as l'eceitas
pl'evistas, o que importa dizer, que servem, para a base da previ·
são, os algarismos relativamente ?'emotos do exercício antepenul
timo; em quanto que na Inglaterra a pl'evísão é feita em vista
das arrecadações do anno precedente, isto é, daquelle, ao qual
se tem de seguir o das receitas calculadas.

No Brazil, a regra admittida em nossa contabilidade acerca
da fixação da receita é : - que ella seja fundada no termo
medio da renda arrecadada nos tres ultimos exercicios (lei de 21
de outubro de 1843); mas, desde muito, que se tem seguido
a pratica de modificarem-se as respectivas verbas, tendo·se em

(3) Nn lingungem financeirn da Françn o systema de calculnr ns ereceil.D.s fu
turas> pelas do ultimo exercicio nrrecadndo, é denominado-a eregra do nnte
penultimo>; porque, tomando-su para base os 1l primeiros mezes do anno,
durante o qual se preparn o orçamento,se ajunta áquelles o ultimo mez do exer·
cicio precedente. Mais claro: as receitas do orçnmento de 1891, sendo Jixnda.s
em novembro de 1889, deveram ter tomado, para bnse, ns dos 11 mezes desle
anno e mais a do duodecimn mez de 1888.
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vista a 3rrecadação conhecicla do exercicio corrente e a do exer
cicio em liquiclaçeío (o immediatamento nnterior) e outras cir·
cumstancias attendiveis,

Ao nosso vêr, a pra.tica bl'azileira e, sem duvida, recommen
davel, - com tanto que, á sinceridade dos calculas da previsão
não fa.ltem egualmente dados completos, e convenientemente
organisados, acerca das arrecadações, que devam servir de base
aos referidos calculas.

Sobre este ultimo ponto, e notoria a nossa deficiencia admiais
tl'ati'l)a, paranão dizer, incuria culposa! Das proprias observaçlJes,
feitas aos balancetes e mais documentos, I'obre os quaes os
ministros da fazenda baseam os seus calculos orçamentarios,
verifica-~e, que muitos dos seus dados ou algarismos são mera
mente estimativos, pela (alta sediça dos funccionario , que deixam
de remetter, em tempo, as suas contas e informações necessarias
ao Thesouro Federal 1...

rl) 1\0 orç3<mento da receita publica, esta pMe ser geral ou
especial. A receita diz·se geml, quando o seu producto é indis
tillctamcnte applicavel á qualquer despez:1 ou serviço do Estado;
elia diz-se eS1Jecial, quando a. mesma e reservada ou cOllsignada
para o pagamento de determinado serviço ou despeza, Dutr'ora,
foi muito commum a. pratica de especialisal' l'eeeitas nos difi'e
rente\! Estados, e ainda hoje, não faltam exemplos da especie
nas legislações or~amentarias,

O sy tema, de serem as di versas fontes da receita pu
blica especialmente atll'i6uidas a detel'minados serviços ou des
pezas, é manifestamente conJemnavel: eUe imp)rtaria na
llwltiplicidade ol'çamental'ia, quanrlo, ao contrario, é a unidade

ou aunivel'salidade, o que a sciencia recommenda. Alem da
difficuldade enorme quanto á lJl'evisão, para que a j'eeeitas
consignadas ejam bastantes, e somente bastantes, para os respe
ctivos serviços; alem do processo complicadissimo, que esse
systema traria á e cripturaç],o e contabilidade financeira, accresce
ainda, p!lra a sua cOlldemnação, - a despeza evidentemente
ma.ior, que seria mister fazer com a fiscalisação e arl'ecadação
das pI'oprias rendas,

Condemnada, como sy tema geral, pretende-se, todavia., que a
especialisaçeío das receitas otreI' ce, não obstante, vantagens
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reaes, tra.tando-se de certos serviços de natureza ou utili
dade particular, ou para C:J,sos de urgente neces idade; porque,
accre centa-se, ninguem ignora, que a consifllwçüo de uma
renda determinada, para talou tal serviço, garante melhor a
execução do mesmo,

A consignação de ?'cceitas e pcciaes para o serviço da divida
public.'l. é um dos seus exemplos mais frequentes,

Entretanto, o que este facto denuncia antes de tudo é: a fra
queza de cI'edito do Estado, que recorre ou sujeita-se a seme
lhantú expediente orçamental'io ; e não sabemos mesmo, si este
é, etrectivamente, garantia melhor para o pagamento do credor,
como se pretende.

«A receita public.\ na sua totalidade, diz o Sr. P. Boiteau, a
boa fé do governo e a honra nacional respondem, sem duvida,
melhor pelos encargos e compromi sos, do que uma simples
garantia especial. Uma subdiviscío do lJenhol' não póde, com ef
feito, valer mais, do que o penhor todo inteiro.»

Em relaç5.o a certo' estabelecimentos ou serviços industriaes
do Estado, como a Imprensa Nacional, os Correios, os Telegraphos,
os serviços florestaes, e outros semelhantes, o expediente da
especialisaçüo tem, em alguns Estados, produzido resultados
satisfactorios. E os seus partidarios allegam que, além do esti
mulo, que deve despertar nas administrações por conseguir
saldos em favor da renda, accresce a facilirlade, para oS poderes
publicas, de conhecer ejulgar da situação ou conveniencia.de taes
serviços, pela simples inspecção dos seus algarismos comparados.

Estas vantagens, porém, que não são privativas do expe
diente da especialisação, não bastam para justificar a sua pre
ferencia sobre o systema da universalidade, (4)

Todavia, sem querer contestar a possibilidade dn.s vantagens
alludidas, ás quaes, mesmo, poderiamos accrescentar, a da
pI'estesa na satisfação de certas necessidades occorrentes, desde

(4) A «universalidade. consiste em classificar e descrever individualmente
todas as receitas em uma labella geral, cuja somma forma um total unico da
renda publica orçada; e o mesmo processo em relação li despeza, com ex
clusão completa de «contas li pal'te», ou de «ol'çamentos parciaes», ao lado do
orçamento gel'al. E' desta «universalidade », que decorre a «unidade» orça'
mentaria.

A. c, 6



que a administração tem a faouldade de disp6r, para esse fim.
dos proprios rendimentos arrecadados; é preciso, não obstante
e desde ja, advertir:-que, em boa contabilidade, é de rigor a
descripção completa de todas as re ceitas, assim applicadas, bem
como, das despezas correspondentes, no balanço do servii;'o ou ex
plorai;'ão industrial, de que se tratar, conjunetamente com os
saldos negativos ou positivos, dahi resultantes.

No Brazil o systema predominante tem sido o da unidade
orçament(wia, como em logar mais opportuno se dira, sem em
bargo de não faltarem exemplos de «rendas com alJplicaçcio
especial », creadas por leis particulares e constantes de varios
orçamentos do ex-imperio.

Com relai;'ão ao serviço da divida publica, a propria lei consti
tucional (Const. Politica de 25 de março de 1824) admittira
logo a hypothese da consignaçl1.o de j-endas especiaes; porquanto,
referindo·se no seu art. 171 á votação annual das contribui
ções pela assembléa geral, ajuntliu a seguinte restrictiva-« á
excepção daquellas, que e tiverem applicadas aos juros e á
amortisação da divida publica ».

Com effeito, reconhecida e fundad:1 a divida publica do Brazil
pela lei de 15 de novembro de 1827, disposição expressa da mesma
mandou logo applical' exclusivamente á despeza dos juros
e amortisação uma prestação mensal de 60:000.', tirados dos
rendimentos da Alfaullega do Rio de Janeiro, e mais o produeto
de determinadas fontes de j'eceita, especificadas na referida lei
(arts. 28 • 68),- sem que o governo pudesse distrahir taes rendas
para outro mister, debaixo de qualquer causa ou pretexto.
Estas recei tas especiaes foram ampliadas por leis posteriores;
mas, atinai, não tendo a experiencia demon trado a excellencia
do systema, pas ou mai ta.rde a respectiva despeza a ser feita,
no todo, pela j'~llda geral do Thesouro, reunindo-se á esta
o produeto das esp.eciaes supraditas. (5)

O resgate do papel-moeda é outro serviço, para o qual
foram consignadas j'eceitas especiaes, desde a lei de 6 de outubro
de 1835; mail, não obstante o orçamento e a arrecadai;'ão das
mesmas figurar durante annos, em verbas distinct.as do orça
mento geral, a verdade é, que nunca tiveram a devida appli
cai;'ão, e por is o a. lei de 28 de outubro de 1848 acabou com se
melhante pratica e mandou arrecadar e escriptural-as con
ju neta mente com a rendas gcmcs do Imperio.

Deixando do lado varias outros casos menos importantes,
ainda posteriormente, deu·se a «applicai;'áo de j'(,lldas eSl'eciflcs
para o fundo de emaneipação ».

(5) Vid .Iei do:'2 do ouLuurv de 1833, arLs. 16 o IS.
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Creado este pela lei de 28 de setembro de 1871, foram desde
logo estabelecida~, por disposições desta, certas rendas, especial
mente destinadas aos fins e serviços do ftmdo referido. Taes
rendas foram augmentadas em virtude de leis posteriore,
e este expediente orçamentat'io subsistiu até 1888, quando foi
abolida a escravidão no Brazil. Ás rendas especiaes do fundo de
emancipação consistiam JH'inCipalmente : - dos val'Íos impostos
lançados sobre a proprie ade escrava,- de multas por infracções
rogulamentares, - de subscripções e donativos particulares,
dos rendimentos provenientes de loterias, etc.,- ás quaes a
lei n. 3270 de 28 de setembro de 1885 mandou accrescentar o
producto de 50/. addicionaes sobre todos os impostos gemes,
exceptuadossómente os da exportação (vid. dec. n. 9593 de 7
de maio de 1886)_

Entretanto sabe-se que, semelhantemente ao que se havia
dado com o resgate do papelr-moeda, a especialisaçao de ?'eceitas
para o fundo de emancipaçllo tambem não garantiu aos fins deste
com melhor efllcacia•..

A experiencia geral é: que a especialisação das receitas não
tem a virtude pratica, que alguns lhe attribuem.

e) Com relação á receita publica verifica-se um facto historico,
que merece, sem duvida, a nossa attenção. Partindo-se do
presente para o passado, encontra-se a receita publica, de mais a
mais con{ttndida, ou mesmo itle,ttificada com os haveres e
rendlmentos do rei, principe, etc., e a sua maior porção provém
dos úens ?'eaes (dominio do rei ou uo Estado) que, em geral,
são consideraveis; - oimposto concorre, então, com parte r~lati

vamente pequena, e o credlto publico, ao menos na sua accepção
e uso moderno, póde-se dizer, que ainda não existe, cÓtno fonte
de renda publica. - Partindo-se, porém, dos tempos antigos
(maxime depois de derrocado O' feuclalismo) para o presente,
vê-se, ao contrario, que os havêres do rei ou principe, de mais
a mais se distinguem dos bens do Estado, passando aquelles a
form3.r o dominio cla cOl·Aa, e estes o dominio lJuúlico, propria
mente dito; e que, excepção feita de um ou outro, a quasi
toblidade dos E3tados modernos auferem a sua maior receita
do producto elos impostos, auxiliado pelo credito publico, e
sendo, relativamente insignificante, a renda particular dos bens
uo dominio publico_

Entretanto, não se póde prever, si semelhante evolução con
tinuara em sua pllase positiva; porquanto as ideas socialistas mo

dernas, encaminhadas no intuito de beneficiar a sorte uas
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classes proletarias, tendem principalmenté a fazer do Estado um
gl-ande indust";al, e não seria preciso dizer, que, si taes idéas
triumpharem,- a receita publica deverá tambem modificar-se
muito, quanto ás suas fontes ordinarias ...

§ II - SOBRE A RECEITA PUBLICA DO BRAZIL

25. Quando em 1822 foi aqui fundado o Imperio, este, além
de um dominio tel'l'itorial immenso, que, por inexplorado, quasi
nenhuma renda pro.luzia,- achou-se egualmente na posse de
numerosas contribuições que então passaram a formar as fontes
de recei ta do novo ~stado. Consistiam elias, na sua maioria, em
direitos, taxas, impostos, e pequenos rendimentos de 1Jl'Opl'ios
naclonae , etc. Taes contribuições tinham sido creadas, e
eram lançadas e arrecadadas sem metllodo, ordem, unifor
midade ou systema, nas diversas províncias, desde os mais
remotos tempos da Colonia.

Como elemento historico, e de conhecimento, certamente pro
veitoso para o caso, damos em saguida uma tabeUa de todas
as fontes das «Rendas Publicas», - quaes existiram até ao anno
de 1~31, e constam dos documentos otIlciaes. (6)

Rendas Publicas do Impel'io

üRDINARIA

IMPORTAÇÃO

Denominação

I Ancoragem .
Armazenagem das alfande-
gas .

3 capatazias .
4 Contribuição de 30 rs. em

alqueire de trigo..........•

Legislação

Dec. ne 15 de març de 1810.

Alv. de 26 de maio de 1812.
Dito de 25 ele abril de 1818.

Aviso de 19 de agosto de 1815.

. (6) Conformo o Balanço do. Reeoito. do Imperio do 1~31-1 3,2.
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Legislação

5 Direitos de 15 oIode impor-
tação para consumo .

6 - de 15 % (metade contra-
ctado ) .

7 - de 10, 20, 24 e 40 % da
polvora estrangeira .

8 - de baldeação ..
9 - de reexportação .

10 - de guindaste ..
II - de entradas de escravos

novos .
12 de Pharol. .

12a Donativo do az'eite .

Lei de 24 de setembro de 1828 (7)

Idem de 25 de outubro de 1827.

Alv. de 13 de julho e 1 de
outubro de 1778.

Lei de 25 de setembro de 1828.
Idem .
Alv. de 25 de abril de 1818.

Aviso de 22 de junho de 1810.
Dec. de 9 de dezembro de

1819.
Carta Régia de 16 de dezem

bro de 1755 e provisão de
5 de janeiro de 1828.

13 Emolumentos de guardas de
embarque. . . . . . . . . . . . . . . .. Provisão de 12 de abril de

1723.
14 Sellos das fazendas Lei de !Ode dezembro de 1828.

EXPORTAÇÃO

15 Contribuição de 60 rs. por
pesada e marca de cada
sacca de algodão.. . . . . . . . . . Carta Régia de 16 de maio

de 1820.
16 Dita da Junta do Com-

mercio Alv. ele 15 de julho de 1809.
17 Direitos de 2 % da expor-

tação ou consulado........ Irlem de 25 de abril de 1818.
18 Dizima da aguardente.. . . .. Carta Régia de 10 de setembro

de 1709.
I9 - do tabaco.............. Idem ' .
20 - de outros generos do

paiz Idem .
21 Donativo das caixas e fechos

de assucar................ Idem de 4 de fevereiro de 1662.
22 - dos rolos de tabaco..... Idem ..
23 Imposto de 50 rs. em couro.. Idem de 18 de março de 1801.

(7) Anteriormente Ji esta lei, se cobravam direitos de 24 % «ad valorem»
desde 1803, excepto para os generos da Inglaterra, que só pagavam 15 010, em
virtud~ de tl'Utado entre aquelIe Estado e o Braz!!.
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LegisJu,=ão

24 - de 400 1'03. em caixa, e
200 ril. em fecho de assucar. Idem de 4 ele novembro de

1700.
24 a Multa de 1201's. em sacca

de algodão, que excede de
5 arrobas. . . . . . . . . . . . . . . . . Aviso de 9 de maio de 1799, e

provisão da Junta do Com
mercio de 20 rle fevereiro
de 18ll.

25 Pensão de 80 rs. em caixa,
e 40 rs. em fecho de as-
sucar '" . .. Carta Régia de 4 de novembro

de 1700.
26 Subsidio do assucar e do

algodão ;.... Idem de 19 de maio de 1799.
27 - do tabaco.llt t •• ,. Idem , , ,.
28 - da aguardente... . . . .... Idem de 23 rIe outubro de

1646.
29 - NacionaL Idem de 31 de maio de 1603.

INTERIOR

30 Capellas vagas .

31 Captivos (Rendimento de) ..
32 Contribuição li tteraria .....
33 - de 80 rs. em cabeça de

gado .

34 - para a Garapuava .

35 - de 40 rs. no sal brazi-
1eiro .

36 - da Policia ..•...........
37 - Correio .
38 Decima dos predios urbanos.
3D - dos legado, e herança ' ..
40 Direitos novos de chancel-

laria. .
41 - velllosda dita .
42 - da chancellaria das 01'

deu Militares .........•...
43 - do escravos que vão

para terras mineraes .

A1v. de 14de janeiro de 1807,
lei de 15 de novembro de
1827.

Provisão de 2 dejunho de 1728.
Aviso de 20 de julho de 1801.

Provisão de 23 de junho de
1819.

Carta. Régia de 1 de abril de
1809, e II de outubro de
1811.

Res Jlução da. consulta de 26
de novembro de 1827.

Decreto de 13 de maio de 1809.
Dito de 5 de março de 1829.
Alv. de 27 de junho de 1808.
Idem de 17 de junho de 1809.

Idem de II de abril de 1661.
Idem .

Idem .

Provisão de 17 de agosto de
1715.
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Legislação

44 Direito de 5 % do ouro... Lei de 26 de outubro de 1827.
45 - de 25 % do dito........ Dpcreto de 16 de setembro de

1824.
46 - de 4 em pipa de aguar

dente do consumo ..... , . '"

47 - de 8.' em dita ........•.
48 - de xarque '" .
49 - de passagem de animaes

no registro deSanta Victoria.

50 - ele dita no Rio Negro .

51 - territol'iaes .
52 - de entrada para o inte-

rior da provincia de Minas
e outras ..............•...

53 - da ponte na provincia
ele S. Pedro .....•.........

54 - de 20 % nos couros .....
55 Dizima da chancellaria.•...
56 - das madeiras .

57 - do assucar .

58 - do algodão '" .
59 - do cafJ .
60 - do gado .
61 Dizimo do arroz ' " " ..
62 - do pescado .
63 - do tabaco .
64 - de miunças .
65 Diamantes (venda de) .
66 Donativo de ameias .
67 - voluntario " .

68 Dividendo da Sociedade de
Mineração .

69 Emolumentos de guias, e
viandantes para terras mi-
neraes .

Resolução da consulta de 4 de
fevereiro de 1822.

AIv. de 30 de maio de 18Z0.
Idem de 25 de abril de 18l8.

Ordem de 25 de outubro de
1739.

Provisões de 4 de maio Ue
1747 e 9 de abril de 1829.

Aviso de 7 de março de 1803.

Carta Régia de 24 de julho de
1711.

Estabelecido em 1776.
Lei de 30 de agosto de 1828.
Alv. de 16de janeiro de 1653.
Portaria de 5 de março de

1802.
Decreto ele 11 de abril de

1821.
Idem ................•.......
Idem ' .
Idem ..............•.......•
Idem :.
Idem.......................•
Idem '" .
Idem "
Alv. de 11 de agosto de 1753.
Decreto de 18 de maio de 1722.
Carta Régia de 16 de dezembro

de 1755.

Idem de 12 de agosto de 1817.

Provisão de 4 de janeiro de
1803.

70 - de omcios que lJaSSaram
para a Fazenda Nacional. " Decreto de 12 de novembro de •

1823.
71 - dos secretarios dos go-

vernos " Resolução da consulta de 12
de novembro de 1823.
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Denominação Legislação

72 Emolumentos de vi~itas de
embarcaçõcs pela saude e
arqueação......•......... o Aviso de 24 de junho ele 1804.

73 Foros de terrenos.......... Alv. de 23 de julho de 1763.
74 - de se,;marias ... , . '" . . .. Carta Régia de 7 ele dezembro

de 16m.
75 Guarda-Costa.............. Idem de 24 de março de 1720.
76 Impostos denominauo,;; do

banco. o ••• o '" •••••••••••• Alv.cle20 ue outubro de 1812.
77 - dos botequins e tabernas. Carta Régia de 18 de março

de 1801.
18 - de 51's. em libra. de

carne verde. . . . . . . . . . . . . .. Alv. de 30 de junho de 1809.
79 - de 400 rs. em arroba ele

tabaco de corda. . . . . . . . . Idem ele 28 de maio de1808.
80 - da garapa o ••• o •• , Provisão de 23 de agosto de

1727.
81 - de 30 rs., em canada

de aguardente o •• Carta Régia de 18 de março
de 1801.

82 - da extincta provedoria
da saude, applicaelo á Caixa
da Amortisação Alv. de 22 dejaneil'o de 1810.

83 Laudemios................ Ordenação, liv. 4°, titulo 38.
84 Matricula dos cursos juri-

dicas..... ...... ...... ... •. Lei de 11 de agosto de 1827.
85 Meia Siza................. Alv. de 3 de junho de 1809.
86 Meio soldo das patentes mi-

litares . . . . . ... . . . . . . . . . • .. Idem de I de abril de 1808.
87 Meio real em libra de carne

verde... Provisão de 16 de junho de
1761.

!

88 - Meio por cento dos as
signados elas alfandegas o o ••

89 Mestrado das ordens mili-
tares .

90 Moedas febres, encerras e
fundições o •••••••••

91 Páo-Brazil (venda ue)... o •

92 Passagen de rios, e outras.
93 Pensão para a Capella Im-

periaL. o •••••

94 - de engenhos de assucar ..

95 Polvora (venda de) .
96 Propina da obra pia, e ou-

tras .
97 Proprios nacionaes (rendi-

mento de) , o'

Lei de 23 de outubro de 1827.

Alv. de 2 dejunho de 1774.

Idem de 9 de setembro de 1686.

Diversas ordens.

Alv. de 20 de agosto de "1808.
Carta Régia ele 4 de novembro

de 1654.
Decreto ele 26 de fevereiro de

1810.
Alv. de 1 de agosto de 1752.

Diversas ordens.
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Denominação Legislação

Alv. de 17 de junho de 1809.
Idem de 22 de abril de 1802.
Idem de 3 de junho de 1809.

97 a Premio de Depositos Pu-
blicos , Alv. de 21 de maio de 1751;

Alv. de 25 de agosto de
1774; Estatutos do Banco do
Brazil de 8 de outubro
de 1808, art. 7°; Reg. do
Vice-rei 1arquez do Lavra
dio para o Deposito Geral
deEta cidade; Lei de 8 de
junho de 1831, art. 5°.

Estabelecido em 1738•...•....

Provisão de 29 de agosto de
1760.

104 - de 1$000 em dita.... .... Alv. de 10 de janeiro de
1757.

105 - de d'ita, e vinhos de
mel. o • • • • • • •• Carta Regia de 10 de setembro

de 1709, e 31 de março de
1813.

106 - litterario de aguardente. Lei de 23 de novembro de
1712.

107 - - de carne verde o. Idem o .

108 Subsidio voluntario........ Carta Régia de 25 de outubro
de 1646.

109 - das carnes seccas impor-
tadas '" . .. .. . .. Ordem de 23 de agosto de

1727.
110 - do tabaoo em pó ......... Alv. de 18 de setembro de

1799.
111 Senhoriagem da moeda de

ouro e prata. . . .. . ... . . . .. Lei de 8 de março de 1694.
112 Terças partes de otIlcios.. o. Decreto de 18 de março de

1722.

98 Quinto dos couros, e gado
em pé .

99 Renda não classificada "
100 Se110, ou taxa dos papeis ..
101 - das Mercês .
102 Siza o,, o ••••••••

103 Subsidio de 1$600 em pipa
de aguardente o .

Lei de 11 de outubro de 1766.

Carta Régia de 6 de novembro
de 1800.

115 Trapiche da Ordem. .... .... Portaria de 12 de novembro
de 1829.

113 - - das Camaras Muni-
cipaes•....................

114 - - das da Campanha e
Baependy 0 •••••••••••

116 Typographia .
117 Juros das apolices dos em

prestimos estrangeiros .....
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EXTRAOIWINAlUA

Denominação

118 Agio da moeda de ouro,
prata e cobre , .

119 Alcances de thesoureiros .
120 Apolices creudas para pa

gamento de divida inscripta.

121 A&signaturas dos Diarios
das Ca.maras .

122 Bulia da cruzada (liqui-
dação da ) . , . , , .•.....•• , ..

123 Cobrança de bilhetes da
Alfandega e letras por
execução ...•...•......•..

124 Commissão Mixta Brazileira
e lngleza (indemnisaçiio da
metade das despezas feitas
com a) .

125 Contribuição para o Monte-
pio ...•......•............

Legislaçãu

Lei de 15 de novembro de
1827.

Idem de 1 de outubro de 1828.

Idem de 20 de setembro da
1828.

• " ••• _ t'II' ••••••••••••• 1 "

Aviso de 10 de dezembro de
1808.

126 Emolumentos da provedoria
do:s seguros............... . .

127 Joias do Cruzeiro...... . . .. Decreto de 1 de dezembro de
1822.

128 Moeda nova de cobre .
129 Moedas de prata defeituosas,

que se reduziram a barras..
130 Premias de S3.ques sobre as

provincias .
131 Producto de bens dos hospi·

cios de Jerusalém .
132 4 % (le re~ rma de apoUces

de Fundos Publicas .
133 Re po ições di versas .
134 Restituições .
135 Saldos de thesoureiros .
136 Sobras das caixa dos extin-

ctos corp s de 1,' linha .....
137 Sublocação do trapiche da

Ordem .
138 Supprimento ás the oura·

rias .
139 Venda de chá da Lag a do

Freitas ...•..............•.
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Denominação

140 Venda de barras de ouro e
prata, incluido o premio .

141 - de diversos obje:Jtos .
141a Rendimentos diversos ..

DEPOSITOS

Legislação

142 Ausentes .......•....•.....
143 Emolumentos das Patentes

Militares, e outros •........

144 Depositos da Junta do Com
mercio que passaram para o
Thesouro ..••..............

145 - na Administração das di
versas rendas - dito ..•...

146 - do producto de limpas
das alfandegas .

147 - diversos :., .

Alv. de 26 de agosto de 1801.

Decreto de 16 de maio de
1821.

MOVIMENTO DE FUNDOS

148 Compra e venda de moeda.
149 Rendas de umas provincias

arrecadadas em outras .....
150 Saques, e remessas de umas

para outra provincias .....
151 Rendas orçadas para o Rio

de Janeiro, e que se não ar-
recadaram. (8) .

Provisões do Thesouro.

Idem .................•.. " ...

Não é nosso intuito fazer aqui a analy~e das contribuições,
que acima foram enumeradas; a simples leitura de tão longa
nomenclatura bastará para convencer dos defeitos sem numero,
que as mesmas encerram. Apenas, não deixaremos de observar,
que muitas das vel'bas ahi indicadas não são, de maneira alguma,
fontes de ?'eceita; algumas delias não passam, com efi'eito, de
simples saldos, ?'estos de contas, movimentos de fundos, etc., etc.

(S) o total arrecadado destas c fontes numero&issimas da receita» fÓra de
i3,041:~60$662, segundo o balanço retro citado,
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Cumpria, porém, transcreveI-as na sua totalidade, porque, só
assim, se podera melhor ajuizar do facto e suas condições na
época, a que se referem.

26. O Governo da Regencia realizou diversas reformas nas con·
tribuições publicas, então existentes; e separa'1a definitivamente,
( 1834 - 1835) como foi, a economia financeira das provincias
da economia geral do Imperio, - foram, consequentemente, mar
cadas em lei, quaes as fontes de renda que ficavam pertencendo
a uma e á outra (9); de maneÍl'a que, ao começar do segundo
reinado (1840), a tabella das fontes da receita publica geral já.
apresenta notavel modificação, apezar dos grandes defeitos
que ainda se notam.

Conforme a lei orçamentaria do Imperio de 20 de maio de
1840,- a receita publica era então arrecadada destas fontes:

I. Direitos de 15 % de importação.
2. Imposto addicional sobre bebidas espirituosas.
3. Direitos de 30 % sobre o chã.
4. Direitos de 50 "lo sobre a polvora.
5. Direitos de 2% de baldeação.
6. Direitos ele 2% de reexportação.
7. Direitos de 13 %addicionaes de baldeação e reexportação

dos generos despachados para a Costa da Afl'ica.
8. Direitos de I 1/2 % de expediente.
9. Direitos de 1/2 % de expediente dos O'eneros nacionaes.

10. Direitos de 1/2 % de premias dos assignados.
II. Direitos de 1/4 % de armazenagem.
12. Multas por infracção dos regulamentos, e faltas de ma

nifesto.
13. Ancoragem.
14. Direitos de 15 % das embarcações estrangeiras que pas-

sam·a ser Ilacionaes.
15. Direitos de 7 % de exportação.
16. Direitos de 2 % dos objectos exceptuados.
17. Direitos de 15 % nos couros da provincia de S. Pedro do

Rio Grande do Sul.
18. Expediente das capatazias.
19. Taxas do Correio Geral.
20. BraÇllgem do fabrico cl as moedas de ouro e prata.
21. Contribuições para o montepio.

( ) Vide: lei orçam. de 24 de outubro ele 1 '32, art. 77; ele 8 ele outubro ele
i 33 ; lei constitucional de 12 ele agosto de 1 34 i lei orçam. de 3 ele outubro
de i 3~, e de 31 ele outubro de [S35, art. 12, etc.
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22. Direitos novos e velhos dos empregos, e omcios geraes,
Chancellaria e Ordens Militares.

23. Dizima de Chancellaria.
24. Decima de uma legua além da demarcação.
25. Decima addicional das corporações de mão-morta.
26. Direitos de Cllancellaria das mesmas.
27. Emolumentos de certirlões.
28. Fóros de terrenos de Marinhas, excepto no Município da

Côrte.
29. Laudemios.
30. Impostos sobre a mineração.
31. Juros das apolices.
32. Matriculas nos cursos jurídicos, e escolas de medicina, e

multas das academias.
33. Premio dos depositos publicas, saques, letras e loterias.
34. Sello de letras.
35. Siza dos bens de raiz.
36. Renda diarnantina, de proprios nacionaes, dos arsenaes e

estabelecimentos de administração geral.
37. Producto da venda de proprios nacionaes, pao·brazil.

polvora e outros generos de propriedade nacional
sujeitos :1 administração geral.

38. Agio de moedas e de banas.
39. Alcances de tbesoureiros e recebedores geraes.
40. Bens de defuntos e ausentes.
41. Reposições e restituições de rendas e despezas geraes.
42. Cobrança da divida activa de rendas geraes, inclusive

metade da de rendas provinciaes, anterior ao Iode
jUlbode 1836.

43. I t/4 % da reforma das apolices.
44. Dons gratuitos.
45. Joias da ordem imperial do Cruzeiro.
46. Mestrado de ordens militares e 3/4 das tença.s.
47. Rendimento do evento.
48. Remanescentes de depositos e caixas publicas.
49. Alienação de capelIas vagas.

Município Neutro

50. Decima dos pre'lios urbanos.
51. Donativos e terças partes de omcios.
52. Dizimos de exportação.
53. Emolumentos de policia.
54. Imposto de 20 % no consumo da aguardente.
55. Imposto sobre as casas de leilão e modas.
56. Imposto sobre o gado de consumo.
57. Meia siza dos escravos.
58. Sello das heranças e legados.
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Rewlas oom opplicaçlto 6spIJciaZ

59. 3 e 1/2 % de armazenagem addicional.
60. 8 % das loterias.
61. Imposto sobre as lojas, etc.
62. Imposto obre seges, carruagens e carrinhos, que ficam

sujeitos ao mesmo imposto, ou sejam tirados por pare
lhas, ou por um só cavallo, ou besta.

63. Imposto sobre barcos do interior.
64. Imposto de 5 % na venda de embarcações nacionaes.
65. Imposto de seilo do papel.
66. Taxa dos escravos,
67. Producto dos contractos com as novas companhias de

mineração.
68. Producto da moerIa de cobre inutilisada.
69. Sobms da receita geral. (10)

- Cotejando a tabella das 1'endas publicas de 1831 com a de
1840, reconhece-se na ultima uma differença não pequena
para melhor, e claramente apreciavel nos seguintes factos:

I) reducção, a menos de metade, do numero excessivo das
contribuições;

2) cessação de certos impostos que, sob nomes differentes,
incidiam 1'epetidamente sobre os mesmos objectos;

3) suppressão ou a substituição de varios outros, que,
aliás pouco .productiv03, - eram, no emtanto, verdadeiros
embaraços, postos á producç'ão e á circulação das riquezas;
sendo para notar, como acê1'to da especie, - a aboliçc7.O ele todas as
cli'<Jlosições de qualquel' elenominaçc7.o sobre generos e mercarlorias
tran portadas de umas para outras provincias do Imperio, etc.

27. No longo correr do segundo reinado (1840-1889) deu-se,
como era natural, opportunidade mais frequente para reformas
mais extensivas e melhor pensadas, que, de íhcto, se realisaram
sobre o assumpto; e em virtude destas, as contribuiçõ3s da
receita publica geral apresentam, ao findar do imperio, o
quarlro que a.bai"'l:o se segue: (II)

Receita geral orcl.inaria

IMPORTAÇÃO

1. Direitos de importação para consumo.
2. Expediente dos generos livres de direitos de consumo.
3. » das cap,tta,zias.
4. Armazenagem.

(10) o total nrrecnda"el (Ie Loes conLI'ihuições fôrn ore.ndo em 17.700:000$000.
(11) Conform no orçamento geral da Receita e Despeza Publica, apresentado

ao Corpo Legislativo e:n 1 .i\) , Não ohegou n el' volndo.
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DESPACHO MARITlMO

5. Imposto de pharóes.
6. » de dóca.

EXPOR'l'AÇ.'i:O

7. Direitos de exportação dos generos nacionaes, ficando
isento o pinho.

8. Ditos de 2 1/2 % da paIvara, fcl.bricada por conta do
Governo, e dos metaes preciosos em pó, pinha, barra ou
obri1s; de 1 1/2 % do ouro em barra, fundiuo na Casa
da Moeda, e de 1 % dos diamantes.

'INTERlOR

9. Juros das accões das Eotradas de Ferro da Bahia e de
Pernambuco.

10. Renda da Estrada de Ferro D. Pedro II.
11. » das Estradas de ferro custeadas pelo Estado.
12. » do Correio Geral.
13. » dos Telegraphos Electricos.
14. » da Casa da Moeda.
15. » da Imprensa Nacional e do Dial'io Official.
16. » da Fabrica de polvora.
17. » da Fabrica de ferro de S. João de Ypanema.
18. » dos Arsenaes.
19. » da Casa de Correcção.
20. » do Imperial CoUegio de Pedro II.
21. » do Instituto do~ surdos·mudoS".
22. » das matriculas nos estabelecimentos de instrucç'ão

superior.
23. » dos proprios nacionaes.
24. » dos terrenos diaman tinos.
25. Fóros de terrenos.
26. Laudemios.
27. Premias de deposi tos publico.>.
28. Concessão de pennas de agua.
29. Imposto do SeUo do papel.
30. » de transmissão de proprieélade.
31. » de industrias e profissãe .
32. » ele tra nsporte.
33. » preclial.
3'1. » sobre subsidio e vencimentos.
35. » do gado.
36. Cobrança da divida activa.

EXTRAOROlNARJA

37. C:mtribuição para o Montepio da Marinlta.
38. Indemnisações.
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39. Juros de capitaes nacionaes.
40. Venda de generos e proprio3 nacionaes.
41. Receita eventual, comprehendidas as multas por infracção

de leis ou regulamentos e a renda da Estrada de Ferro
de Jundiaby a Santos.

42. Decima parte do beneficio liquido das loterias concedidas
depois da lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871.

43. Imposto de 15 % sobre lotedas.
44. Sello dos bilhetes de loterias.
45. Remanescentes dos premios de loterias.
46. Producto da taxa arldicional de 5 %,

- O total arrecadavel das diversas fontes de receita, acima
indicadas, fóra calculado na somma: de 150.769:500", e assim
distribuido :

Renda ol'dinal'ia de impostos

Aduaneiros o •

lnternos ... , o ••

104.620:000$, ou 69,4 % da receita total
20.632:000$, ou 16,6 %» » »

125.252:000.;, ou 83 % » » »

Renda O?'dinal'ia do dominio fiscaZ

Fontes diversas ..... 17.737:000$, ou 11, 7 % da receita total.

Renda extraonUnaria

Fontes diversas .... o 7.780:000$, ou 5,1 % da receita total.

- Conforme o orçamento da Receita Federal, votado para o
anno corrente (1895), a sua importancia total deve ser de
269,898:000$ () e se distribue do seguinte modo:

Renda ol'dínaria de impostos

Aduáneiros o •• o ••

Internos o •••••

201.200:000$, ou 74,5"/0 da receita total
14.470:000, ,ou 5,3"/0»» ~

215.670:000$, ou 79,9 % »» »

Rend(/, ol'clillw'ia do domínio privado do Estado

Fontes diversas.... 42.493:000$, ou 15,7 "/o da receita total

(o) A lei orçamentnria de 2\ de dezembro àe 1894 contém precisamente
270.19 :uoa : mas, revistando as «addições pnrciaes. ou as dirferentes verbas
dd receita, obtem-se realmente o total supradito.
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Renda extraordinat'ia

Fontes diversas..... 11.735:~00$, ou 4,3 % da receita total

- Si o crescimento da nossa despeza publica tem sido um facto
nO/'mal ou constante na vida da Nação, cousa aliás facillima de
explicar, em vista dos progressos communs, que temos, aútda
que vagarosamente, realizado;- tambem por outro lado, cabe-nos
a satisfação de vel', que a recei~a publica não tem deixado de
seguir uma marcha, igualmente progressiva. (12)

E si apezar disto, o Imperio subsistiu sempre no regimen do
deficit, é porque dous motivos cÍ1"culltstanciaes preponderaram
geralmenle contra o seu equilíbrio financeiro: pl'imei1'o, a
majoração das despezas, imperativa, fatal, tratando-se de um
paiz novo, que procurava encaminhar·se nos meios e misteres
da civlJisação, sem poder guardar a devida attenção com os
recursos etrectivos, de que porventura dispuzesse pa1'atlela
mente; segundo, a pl'efel'encia de sforços e serviços, prestada
pela mór parte d03 estadistas do Imperio aos negocias e inter
esses da politica, ás vezes, com desattenção, com abandono, ou
mesmo sabidamente com sacrificia, do desenvolvimento dos
grandes e abundantes elementos da riqueza publica, que tantos
recebeu o Brazil das mãos da natureza ...

Seja, porém, como fosse os dados da receita geral do Brazil,
tomados decennialmente, otrerecem a seguinte progressão:

1822 (realisada) ..
1832....•.....•.•........... ,
1842.............••.........
1852..•....•...•...••.•.....
1862........•....•.......• , .
1872•.... , •..........•.•....
1882•.......................
1892.......••......•..•..••.

3.800:000$ (13)
11.036:760' ou 190 % mais.
18.808:641$ ou 701/2 % "

35.786:821$ ou 90"!d »
52.488:898$ ou 40 1/2 % ~

101.286:595" ou 93 % )}

128.937:62':> ou 371/2 °/0 »
227.681 :075$ ou 76 1/2 % »

(12) Compararl? o -total geral. de 18J5 com o orçado em 188~ ha um excesso
de 119.129:500$000. Quanto aos «totaes parciaes. nota·se diminuição na cifra
dos «ímpostos internos. j porque a mór parte dos que figura.vam na. «receita.
geral. de 18 J, passaram para a econ mia financeira dos Estados federados.

(13) Por occasião da nossa indcpendencia politica em 18Z~, a roceita gOl'ai •
achal'a.-s~ l'erlu.dda, quasi exclusivnUlente, ti desta provincia do Rio de Janeiro.
A cifra., llllU acima. tlamos, é baseada em docllmeu~os da ~poca,-qlle, o.liús.
nno são lUuito dignos de iú, l1a matoria do contabilidade finuúceil'l<.

A. c. 7
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28. Mas não era s6mente essa, que vimos de mencionar, a
receita publica total do Brazil-lmperio; havia ainda a receita
lJ1'ovincial e a receita municipal. cada uma dellas proveniente
de fontes, que as leis lhe haviam assignado.

Quando tratarmos da materia especial dos «Impostos:., tere
mos occasião de revistar igualmente o elenco tias contri
tuições provinciaes e municipaes, que outl"ora vigoravam.
Presentemente, o que sobreleva informar a semelhante respeito,
consta das tabellas, que adeante se oiferecem.

l. Receita provincial ol'çada ele 1840-1841

Provindas Receita

237:675 ''258
278:401$020
130:961$595
144:917 000
78:010 216

158:816 '000
714:346$480
128:496 000
117:782,644
868:042'446
66:029$600

885:100 '000
444:02r424

200:848$000
104:000$000
228:020 000
52:611 534
51 :910$000

4,980:895$217

1 Amazonas (a) .•.•..•. , •. , ..•.•• , .....•..•.
2 Pará, , ....•..... , , ..........•.
3 :Maranhão•...... , , . , .. , , .......•
4 Piauhy (i) , .•••......•
5 Ceará (o) ..
6 Rio Grande do Norte .
7 Parahyba , .
8 Pernambuco., , ..
9 Alagôas .

10 Sergipe ........•.............. , ' ....•
11 Babia " , .
12 Espirito Santo ..
]3 Rio de Janeiro ..
14 Minas Geraes , ..................•....
15 Paraná (e), ......••..•....••..•....• ' .
]6 S. Paulo .
]7 Santa Catharina , .....•..... " " .
18 Rio Grande do Sul (ti) ..•.......... , .
19 Goyaz '" , .
20 Jatto Grosso " : .

(a) Fazia parte ria p,'oviocia do Pará.
(e) Fazin parte da de S. Paulo.
(i) As cifrns referem-se a 1 41-1 ~2.

(o) Anno fin:lIlceiro de 1 40.
(u) Lei orçamentaria de 22 do novembro do 1831. Devido ao estado revoltosa

dos'u provincin, somente depois de 1815 houve "ouniào da asserublóa provincial.
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II. Receita p"ovincial ol'çada de 1888-1.889

Prol'incias

1 Amazonas , .
2 Pará .
3 Maranhão , , , .
4 Piauhy .
5 Ceara , , " .
6 Rio Grande do arte , .
7 Parahyba .
8 Pernambuco .
9 Alagôas '" " .

10 Sergipe , .
II Bahia .
12 Espirito Santo .
13 Rio de Janeiro ..
14 Minas Geraes .
15 Paraná , .
16 S. Paulo , , .
17 Santa Catharina .
18 Goyaz , , , , .. , ,
19 Rio Grande do Sul., , ..
20 Matto Grosso , .

ReceiLll.

1. 980: 847 000
3.995 :131 000

715:906$099
236: 579. '093

1. 062: 993 566
398:520:481
524:857396

2.822: 269 '120
674: 10l$334
800:000$000

3.213:726$396
903:300$851

4.399:256.284
3.474:000 000

922:621369
4.149:000 000

365:974$000
191 :373 372

2.834:200.000
246:269$502

33.110:876$863

III. Receita provi1tcial especificada de 1.885-1886

Direitos de importação .. '" .
Ditos de consumo de mercadorias nacionaes .
D!t?s de exportação '" .
Dlzunos , , .
Despacho mari timo ,
Decima prediaL , ..
Imposto de industrias e profissões .
Decima de heranças e legados , .
1mposto sobre compra e venda, excopto esoravos

(tl'ansmissão de propriedade) .
SelIo das patentes da Guarda Nacional, arreca-

dado pela receita geral. , .
Novos e velhos direitos, provimento de empre-

O'os, mercês, papeis forenses e demandas .
Matricula de Lycêo '" ,
De conto de vencimentos e pagamentos feitos

pelas repartições fiscaes , , .
Emolumentos das repartições provinciaes .
Pedagio, taxa.s itinerarias, portagem, etc..•...

92:315$333
1. 944: 599 462

13.961 :868 952
537:86~ '106
92:642: 072

2.814:089$151
1.439: 945 794
1.262: 111$665

313:200$872

70:589. 697

257:526 941
9:881 '000
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Tran porte .
Imposto sobre loterias (capital e premias) .
Producto de loterias (beneficias)., .
Impo to sobre escravos ( transmi são e taxa

annual) , , .
Taxa addicional sobre todos os imposto .
Renda. das estradas de ferro cu teadas pelas

provincias , " .
Dita de bens e proprics provinciaes .
Multas por infracção de leis e regulamentos .
Cobrança da divida activa .
Reposições e restituições .
Renda extraordinaria, do evento, não classifi-

cada, pl'enü03 e donativos , .
Auxilio do cofre geral para a força policial. .

(14)

IV. Receita municipal em 1.886

Do Municipio Neutro .
Da provincia do Rio de Janeiro " , ..
» »de S. PaLl10 .
» » do P, rá , . , .
» » de Pernambuco " , .
» »do Rio Grande do Sul .
» » da Bahia " .
» » do Amazonas ...................•.
» » do Ceará '" .
» »do Maranhão .
» » das Alag 'as .................•....
» » do Paraná ........•..............
» » da Parahyba (.) .
» » do Rio Grande do Norte .
» » do Espirita Santo .
» » de Santa Catharina .
» » de Sergipe ' ' .
» » de fatto Grosso .
» » do Piauhy .
» » de Goyaz , .
» »de Minas Geraes .

26.058:101 348
239:975 400
206:370:;;000

638: 621. '983
397: 404 '758

1.363:262. 191
180:621,'9.29
147:111 80r
819:050$540
234:362 705

520:620$888
513:772$434

31.319:281$977

1.655: 000 "000
844:000$000

1. 740: 000 000
838:000 000
414: 000.;000
798:000 000
461 :000 000
3 5:000 '000
194:000 '000
152:000. 000
68:00fl$000

170: 000 "000
12:0UO$000
42:000 000
90:000 000
85:000'000
67:000'000
51:000$000
45:000'000
26:000.000

730: 000 "000

8.867:000'000

(14) EIJ:uor~ os n.l~nl'ic;ll1.o , acima mencion:ldo.'. se r~lil'aUl ao exercicio de
1s85-1 ô, pude·s" todaVL:\, tOlllal·os, COlUO «dados eXlstenles. 0.0 lindar do
lmperio el11 lu 9. 1

<:l Cabe a mesma ol~ el'vaçiLo feita na tabella da dospez'l, " pagill~ 72, ,
( ) Em VI La da ['l!La dos alga"lsloos de algnmas Cama"as, d heito

suppor que a soroma total supra pudesse attingir li cifra redonda de
9.000:000';, mais ou menos.
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28 a. Com a distribuição das rendas publicas, feita entre a
União e os Estados (r5), e tes achal'a.m-seagora na posse de novas
fontes, além daquellas que outr'ora pertenciam á economia
provincial. E daqui, e por outros elementos da vida economica,
resultantes da descentraliEac:ão politica e administl'ativa.
já é assaz considerave1 o augmento de receita, que os orça.
mentos estadoaes denunciam. A prova disto temoI-a no quadro
seguinte:

V. Receita Estadoa~ e e~o Dist?'icto Fedeml

8.186:000000
9.584:000 '000
I .344 :000.'000
2.226:000~000

I .071 :000$000
6.363:000<1:000
1.326:0no$000
8.997:000.000
4.489: 000 000

18.300:000$000
1.425: 00051000

37 .28'2 :000. '000
25.423:000$000
6.311:000. 00
1.0138 :000 '000
1.160:000.000

619:000 000
1.494:00" 000

372:000. 000
641:000 000

Amazonas (a1'recaelar!a em 1893) .
Pll.l'á (idem idem IS93-1894) .
Maranhã.o (idem idem lS93) .
Ceará (idem idem IS9!) .
Rio Grande do Norte (idem idem lS93) .
Pernambuco (idem idem IS94) .

ergipe (idem idem 189'1) .
Bahia (idem idem 1893) .
Espirito Santo (idem irIem 1894) .
Rio de Janeiro (idem i.dem lS93) .
Paraná (idem idem 1893) .
S. Paulo (idem idem 1804) .. ...........•...
Minas Geraes (idem idem lS93) .
Rio Grande do Sul (idem irlem 1893) .
Parahyba (orçada em lS95) ................•
A1agôas (idem idem lS94) ..
Piauhy (idem idem IS94) .
Santa Catharina (idem idem 1895) .
Goyaz (arrecadada em 1894) .
1atto Grosso (m-çada em 1895) .

Distl'icto Federal (ol'çadet em 1894) .

Comparado o total da receita estadoal dita com a provincial,
constante da tabella anterior de 1888-18S9, verifica- e um au
gmento que attinge a 104.571: 123$137, ou mais do trip~o em
um curto periodo de cerca de cinco annos.

(15) Conforme aos arts. 7 a 12 da Consto Federal de 24 de fevereil'o de 1891.
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Reunindo-se a receita estadoal e a do Districto Federal, acima
indicadas, com a receita da União, jà anteriormente Jr.encio·
nada, obtem-se a somma total de 434.800:000\ ou um ex
cesso de 240.921: 000$ sobre a receita geml e pl'ovincial do
extincto Imperio. A progressão total é de 42,29 % no quin
quennio decorrido.

O crescimento das rendas publicas é certamente uma grande
presumpção de augmento da riquez:!. nacional.

Entretanto, assim como é necessario para bem ajuizar do
cresci01ent~ da despeza, - conhecer e analysar as razões e
serviços da. mesma (n. 20, lettra. c) e n. 22, lettra lz) ; as im
tambem, para poder apl'ecim', com o devido criterio, eS3a. pro
gressão enorme de receita, que os algarismos denunciam, seria
igualmente da maxima conveniencia: pl';meil'o, - conhecer
qual tem sido o desenvolvimento da fortuU'1 publica e da
producção geral no periodo em questão; segundo, - quaes as
fontes ordinarias e extmonlinayias que contribuiram para a
receita supradita,

Infelizmente não dispomos, no momento, de dados estatislicos
bastantes, para melhor completar as nossa conclusões a seme
lhante respeito.



TITULO QU \RTO

o DOMINIO PUBLICO NACIONAL

I - DEFINIÇÕES E ESP.l!;CIES

29. O dominio publico nacional ou O dominio do Estado cl istin
gue-se em duas especies principaes :

1':) Dominio publico (propriamente dito), o qual comprehende
os bens do Estado que, sendo ?'eservados a um õerviço publico
colltmwn ou ao goso da colleclividade, são, por isto mesmo, in
alienaveis, ill1prescriptiveis, isto é, mio susceptiveis de uma pro
priedade exclusiva ou privada, e taes são entre outr03: as
ruas, praças, passeios e jardins publicas; as estraJas geraes,
pontes e logradouros; os portos e os rios navegaveis, os canaes
ele navegação interior, etc. etc,

O uso ou o gâso dá taes bens do domin io publico, perten
cendo a todos, não só collectiva, mas até individual'llente: o
Estado não exerce sobre os mesmos o dil'dito de prop?'ietm'io
pelfeito, ou exclusivo; limita-se aos direitos de administmçCio,
ou antes, aos deveres de consel'vaçlio e superintendencia, que
por lei lhe incumbem.

O estudo do domínio publico é materia que toca de prefi rencia
á Sociolo;;ia e á Politica.

2') Dominio privado, tambem dito - fiscal, (1) do Estado, o
qual comprehende os bens que, pe:rtencendo ao Estado á titulo
exclusivo, este delles usa e dispõe, observada.s as formali
dades legaes, como si fôra um simples proprietario ou pos~uidor

(1) o domínio das 4cousas do fisco,., de que o EsLado dispõe «jure pl'opl'io,.
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pal'ticular. Em seguida se dará uma individuação geral dos
objectos diversos, que podem ser comprebendidos no dominio
fiscal ou privado tlo Estado.

O seu estudo é, sobretudo, mataria pl'opria da sciencia finan
ceira.

Ha além disto, o dominio da cOl'ôa, o qual só existe nos paizes
monarchicos, e refere-se especialmente aos bens, palacios, ter
renos nacionaes, parques, etc., etc., que são reservados ao ser
viço, uso e gô'o do impel'ante e de sua fa.mília.

As regalias, proprias da instituição monarchica, exigem esta
distincção entre o dominio ela cm'ôa e as outras especies do
domi'1io publico nacional; porque o destino particular daquelle
dá-lhe um caracter todo peculiar e exclusivo.

Não temosna legislação patria uma definição explicita (vide
alv. de 3 de setembro de 1823) do que se deva ontender
por dominio publico nacional, com delimitação exacta das suas
especies. Esta lacuna, porém, não pMe ter consequen(lias
prejudiciaes, porquanto apropria comp"ehensúo commttm e a pm
tica das cousas publicas supprem, nos ca os occorrentes, o neces
Eario conhecimento acerca do assumpto.

Ainda crue os bens do dominio publico, propriamente dito,
ofl'ereçam á collectivid:Lde em geral, não só, meios de goso e
recreio, mas tambem o uso ou vantagens economicas reaes, e a
carencia ele varios tlesses bens, taes como,- estradas, pontes,
portos, logl'adouros, etc., devesse influir, como outros tantos
obstaculos da prosperidade commum, donde, por consequencia,
a diminuição das propl'ias rendas do Estado; comtudo, nesta

.parte de nosso trabalho, não trataremos dos referidos bens. O
presento estudo refere-se sómente aos bens do Estado, que
contribuem. como fontes da l'eceita publica considerando taes,
não ó aquelles que dão um l'enelimeMo directo annttal, mas
ainda aquell'outl'oS, cuja carencia importaria em um::t. despeza
de mais para o Thesouro Publico.

E assim entendido, o dominio privado do Estado póde com
pl'ehender:

a) bens, moveis ou immoveis, corporeos ou incorporeos, quaes
quer que ajam, e de que o Estado é proprietario ou possuidor;
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b) industrias ou serviços industriaes, exercitado, com ou sem
monopolio, no intuito de satisfazer á uma necessidade publica,
ou mesmo no de obter uma renda ou lucro, npplica.veis á al
guma verba da despeza publica. (2)

Estados ha que teem grandes riquezas no seu dominio privado,
tal fól'a o nosso ex-imperio como adeante teremos occasião de
observar. Entre os bens desse dominio figuram, às vezes, os
chamados - theso?,wos militares ou ele guerra, para occorrer ás
primeiras despezas, dado o caso de uma declaração de guerra.

Na Prussia é tradicional a existencia de uma porção consirle
ravel de ?'esel'va metallica, guardada na Fortaleza Spandau,
com aquelIe intuito. (3)

Discute-se, em theoria, sobre as vantagens de semelhante
expediente financeiro, divergindo os autores a esse respeito.

Quant a nós, sómente se poderá decirlir, pelo acerto ou
desacerto da medida, em vista elas condições e cil'cumstancias
especiaes do respectivo paiz,-já sobre a possibilidade de guerras
frequentes, e já sobre a facilidade, ou não, de obter o dinheiro
preciso na urgencia de taes eventualidad es .

§ II - DOMINIO PRIVADO DA UNIÃO (4)

30. TO Brazil o dominio privado do Estado (5), conforme á
definição que acabamos de dar, compl'ehende

I) Bens immoveis ;
2) Bens moveis ;
3) Industrias ou serviços industriaes.

(2) S~mente nos oeeupamos das finanç1s geraes do Estado, embora os
pl'incip1os o regras, a que nos soccorreOlO 1 p ssa~ Ser igualmente a.pplicavcis
ás finança, das provincias e municipalidades, feitas as ,'estricções com'enienles,
Vide tombem a nota (3) á pago 47. .

(3) Nesta f"rtaleza, qu fica ás portas de Berlim, ba um depo. ito de
res l'Va metallica. de mui de 17)0 milhões, e o Governo tAlO, alóm disso, cerca.
de 4 milhões em titulas de "enda, cuj~ p"odueto ü tambem destinado ao thcsouro
de guerra so pradito.

(4) Tratan'lo de Repubiica Fede,'ativa, que é um composto de Estados au
tonomos, cumpre advertit' desde já no leiLor, que a palavl'n-Estado-, empre
gada p r nó. no-singular, significa a-União, isto é, a Nação Brazileira ou o
Brazil, considerado como Unidade politica soberana. Quando tivermos de refe.
ri,'-nos aos melllbros da Federação, ou 'Jsaremos do plural- Estados-- ou
addicionarernos o restrictivo conveniente. •

(5) Para desi.enar esta especie de dominio nacional, lisa-se commumellte entre
nós da expl'essao-a Fazenda Nacional.
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I-Bens Immoveis

Examinando o domínio privado do Estado, quanto aos immo

veis, encontram-se:
a) Terras devoluta
b) Terrenos diversos e prcdios (ruraes e urbanos), vulgi\r e of-

ficialmente ditos-«proprios nacionaes» (6) ;
c) Terrenos de rnal'inhas e o accr·escidos,. etc.
(l) llhas e mares territoriaes ;
e) Laudernios e oJtro' direitos senllOriae3.

Tel"Yas devolutas

31. Ao finrlar do Imperio era enOi'me a riqueza do Estado
consistente em bens immoveis, Deixando de parte t0uOS os de·
mais, bastaria dizer, que a'5 terras publicas, existentes em
diversas provincias, constituiam vastos e ímmemos terri
torios, uns cortados de rios n;;,vegaveis e cobertos de valiosas
florestas,-e outros, sobrest?'ttCturados de enormes pedreiras ou
com um sub-sólo composto dos mais ric03 míneraes.

Em sua. maioria, essa.s terra::, perteRc.mdo outr'ora á Coroa
Portugueza, passaram, pelo facto da nossa independencia poli
tica, a constituir parte do domínio privado do Imperio, o qual,
diga-se de pas agem, não soube tirar dellas o grande proveito,
de que teriam sido capazes.

Ainda que ti.vessem sido numeros s os actos officiaes dos Po
deres Legi lativo e Executivo no intuito de bem conhecer, deli
mi tal', inventariar e avalia.r todos os bens do setl dominio privado,

- o Imperio chegou ao seu termo, sem ha.ver conseguido dados
completos, exactos e positi 'lOS, sobre o numero, condições e valor
dos eus proprios immo'Oeis, siquer.

(6) Esees dous !.ermos, emprega.10s alJui para designar uma. soree determi
nada rle bens, ãn, em suo a.ccepciio mais geral, tamuem usados pal'a designar
quaesquer ben ou cousas do domtuio fi cal do Estado.
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Teve uma Repa1'tiçiío Geral das telTa publicas por espaço
de mais de trinta annos, - com a qual se despenderam grandes
e constantes som mas ; as suas commíssões technicas, para o fim
de demarcar as terras do Estado e dar-lhes conveniente destino,
foram despendiosas e frequentes; - e com tudo isso, nunca
houve na 'Repartição Central, siquer, um mappa on invental'io
completo, do qU::l.l consta.ssem todo~ os lotes - ja dema.rcados,
com a indicação do seu destino, isto é, si tinham sido vendidcls,
dados gratttitamente, concedidos á empl'ezas, on I'esel'vados a
algum mister do publico serviço!

- As terras publica (inCltltas ou de~olutas) eram dadas em
sesma1'ias de conformidade com a Ord, tio Liv. 4°, tit. 43,
Alv, de 5 de outubro de 1795, - e Dec, de 22 de junho de 1808.

Mas, pela resolução da Consulta de 17 de jull:lo de 1822, con
firmada por aviso de 6 de outubro de 1823, - provizão de
22 do mesmo mez e anno, - e resolução de 5 de fevereiro de
1827, foram suspensas taes concessões, até que o Poder Legisla
tivo regulasse a materia de maneira conveniente.

Foi, com esse intuito, promulgada a lei de 18 de setembro de
1850, a qual considerou (en'as devolutas: - «as que, não per
tencendo a particulares por titulos legitimos de dominio, ou de
posse susceptivel de legitimação, ou por concessão su ceptivel
de revalidação nos termos da lei,- se achassem fóra do domí
nio publico, (7) isto é, não estivessem applicadas a algum uso
nacional, provincial ou municipal. »

Mandou-se tambem incorpordl' ao dom:'nio privado do Estado e
considerar, como telTas devohttas, os terrenos pertencentes ás
antigas missões e aleleiamentos elos indios, quando se achassem
abandonados.

Conforme a lei de 1850 e o seu Reg. de 30 de janeiro tle 1854,
- á excepção das t31TaS devolutas que fossem reservadas para
a fundação de Povoo.ções, as quaes tIeviam ser divididas em
lotes ruraes ou urbanos e distribuidas pelos povoados a titulo de
aforamento perpetuo; - todas as demais deviam ser vendidas
em hasta publica ou (om della, na. formct e condiçãe::> estabele
cidas ; sendo, portanto, prohibida. a sua acqllisição por outro
titulo, que não fosse o de compra,

Dispo ições da mesma lei de 1 50 e outras posteriores subor
dinava.m, porem, as veze, a venda das terras devolutas a
condições especiaes, já. em vi~ta do. sua situação, já. em vi ta do
seu de tino; assim por exemplo :

I) As terras, proximas as linhas da demarcação das colonias
militares, podiam, por dispensa especial, - ser distribuidas por
venda ou a{oramellto;

(7) o legislador refere·se aqui ao «dominio publico. pl'oJlriamente dilo.
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2) As terra.s situadas nos limites elo Imperio com paizes estran
geiros, em uma zona de 10 legoas, podiam ser dadas por
concessão [J)'atuita;

3) As terras que se destinavam á recompensa de serviços
publicos, ao aldeia.mento de indigenas, a colonias, a estradas de
ferro, etc., e tavam sujeitas a clausulas especiaes, tanto no
caso de concessão gratuita, como no de alienação a titulo oneroso.

A venda de terras devolutas, fóra de hasta publica, era feita
pelo preço que se aju tas e, nunca abaixo do minímo legal fixado,
( 1/2 real por braça quadrada) segundo as qualidades, situação
dos lotes, sobras, etc. .

O producto das terras publicas figurava nos orçamentos da
receita geral, sob o titulo de «venda de ten'as publicas», sendo o
seu producto, de quantia relativamente insignificante.

E te no ultimo decennio de 1878 - 1888 fora no total de
915:548$313, dando apenas uma média annual de 91 :554$831.

- Cal' ceu o Imperio de um systema., bem estudado e a propo·
sito applicado, que regulasse tão importanti 'imo ramo da ri
queza nacional, i to é, de um regimen adequado, não só para a
boa conservação de suas terra.s, mas igualmente para bem repar
til-as, vendeI-as ou aforal-a, com o maximo aproveitamento
possivel.

A realização desse regimen, além de outros requisitos, dependia
certamente de uma condição es'encial:-que o plano da distri
buição das terras devolutas fosse coordenado com o do povoa
mento dellas, pela immigração, e o do augmento da viação geral
do paiz, principalmente pelos c'tminhos de ferro em juncção
com os rios navegaveis.

Tratou-se de tudo isto, é certo; mas de maneira parcial e
descoordenada, e da.h i a ineftlcacia das medidas ou a insutliciencia
dos resultados obtülos ...

De um lado o e pirito predominante da "otina administl'ativa,
e de outro, a pes ima organisação do trabalho, pela escravid(ío,
-( que só acabou em 1888) explicam, em pal'te, neste como em
muitos outros misteres, o atrazo economico do paiz durante a
vida do Imperio.

Quanto ás concessões crratuitas de terras á emprezas de 1'eco
nhecida. utilidade geral, autorisadas nas leis, e que tantas por
alli subsistem; é materia, obre a qual muito haveria que dizer
e criticar severamente I Muitissimas foram feitas (t..Lmbem
já na Republica) sem que os governos tIvessem o menor
conhecimento das qualidades, valor e outras condições impor
tantes da Tique;a publica, que tão prodigamente concediam! ...

E da,hi não raro aconteceu, que o empreza1'io esperto tivera
mais em vista a vantajosa exploração (às vezes devastaçüo)
das terras obtidas gratuitamente, do que a realização de supposta
empreza. cujo fins enumerava apenas, para co-honestar os
motivos do pedido .. , (8)

(R) Vide-A. Cavaleanti, Re~enha Financeit'a, pags. i 1 e 183.
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Com a Constituição da Republica- desappareceu, quasi total
mente, a grande parte do dominio privado do Estado, consis
tente em terras publicas.

Não se contentaram as ex-provincias, agora Estados Fede?'ados,
com a partilha que lhes coube das rendas do ex-imp:ll'io. Pelo
art.64 da Constituição Federal se dispoz :

«Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas, situadas
nos seus respectivos territorios, cabendo á Uúião sômente a
porção do territorio, que fôr inwspensavel, para a defesa das
fronteiras, fortificações, construcções militares e estradas de
ferro federaes. Os proprios nacionaes, que não forem necessa
rios para sel'viços da União, passarão ao dominio dos Estados,
em cujo territorio estiverem situados !» (9)

Como se vê, o dominio da União foi cerceado sem a menor
ceremonia e certamente, accrescentamos nós,- com grande des
acerto e injustiça.

Já em fins de 1889, haviamos escripto:-«Agora mesmo, com
a proclamação da Republica, que considerou as provincias, ou
tros tantos Estados confederados, e provavel que elles queiram
arrogar-se o clominio exclusivo de quanto teem na sua posse
aclministmtiva, convertendo esta em partilha patrimonial defi
nitiva, isto e: umas ficando gmndes e dcas, e outras-pequenas
e pob?·es ...

<[ Extra.nho modo de divirlir um patrimonio entre successores
eguaes ! ...»

O nosso receio teve, logo depois, confirmação a mais com
pleta.

- Injusta, a disposição do art. 64 da Constituição Federal:
1) Porque despojou a União da especie de bens, que constituia

a sua maior riqueza, deixando-lhe, aliás, elXiclusivamente d eUa,
todos os encargos dos serviços geraes e da divida publica
nacional;

2) POl'q ue, ao dispor-se definitivamente do patrimonio com
rnum, deixado pelo Imperio, não se atteudeu ~t equivalencia dos
bens e meios economicos dos Estados, como s~~ccessores c[/tlacs

(O) Vide adianLe nolas i3 e 14 des~e TiluJo.
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que el'am, -ficando, ao contrario, uns, senhores exclusivos de
vastos dominios territoriaes com riquezas immensas neBes exis
tentes, e outros, sem augmentar, em nada, a sua pequenheza da
capitania dos tempos coloniaes !

E nem supponl1a alguem, que 1Jl·ocedict no caso a alIegação,
de que as terras devolutas, ora transferidas, já estavam dentro
dos limites territoriaes das respectivas provincias. Estes limite
eram simples clivisões administrativas e politicas do Imperio, mas
de maneira nenhuma, demal'cações reconhecidas do dorninio P"O
'Vincial. As provincias não eram, nunca. foram, proprietarias
das terras publicas, neIlas existentes.

- Desacertada tambem, foi a disposição constitucional, de que
nos occupamos ; porquanto, com ella se desrespeitou á uma das
condições fundamentaes de permanencia e boa harmonia do
systema lfederativo, e é: que os Estados federados não sejam
muito desproporcionados, relativamente uns aos outros, em
territorio, população e elementos de riqueza. E' intuitiva a
razão de tão importante postulato. (10)

Mas não obstante a resolução do C ngresso Constituinte, que
declarou dos Estados as minas e ter)'as devolutas, existentes
nos mesmos;-parece-nos, todavia, que a «União» tem ainda uma
extensão consideravel de terras, que são do seu exclusivo
dominio,-fundando-se este em dous titulos irreCllS3.veis: pl·i

mei1'0, as terras situadas nos limites do Bl'azil com paizes estran·
goiros, em uma :ona de ele::: leguas, de que faBa a lei n. 601 de
18 de etembro de 1850,- as quaee foram evidentemente c:J)

ceptuadas na parte do art. 64 da Constituição Federal que reza
" cabendo á União a porção de territorio, que for indispensavtl
para 11 defe a das fronteiras etc. etc.,,;-segunclo, as que consti·
tuem o chamado Ten'it01'io das Missões, o qual, em virtude do
Laudo (II) proferido pelo Presidente dos Estados Unidos da
Norte America, foi definitivamente declarado parte integrante
do territorio nacional.

(10) Vide - A. ClwalcanLi, 4Res. Fin. cito pag, 2,);; e sego

(11) Laudo prot~ri o a 5 <Ia fevereiro de 1895.
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oTeí'yilO1'io elas Missões era considerado litigioso, em vista àa'
pretenções da Republica Argentina, ao tempo em que o Con,
gresso Constituinte dispoz acerca das terras devolutas, e con
seguintemente não podia aquelle ser incluido nas deliberações
do Congresso. Sustentado o litigio pelo Governo da União
exclusivamente, e vencedor este no mesmo litigio,-só á União
cabe dispor do aUu lido Tel'ritol"io, como unica e legitima pro
prietal'ia,-sem embargo de que elle extreme ou se ache em
contimlaçeio das terras devolutas de Estados da Federação.

31a. Materia connexa com a das terras publicas é, sem duvida,
a das florestas (malta) existentes nas mesmas ou em outros ter
renos do dominio publico.

A lei de 18 de setembro de 1850, já citada, tratara incidente·
mente da conservação das mattas ou florestas do dominio do
Estado; mas limitou-se, nesse mister, a algumas disposições

negativas, isto é,-consi<1erando criminos03, e, como taes, puni

veis em p"ocesso summm'io, os individuas que cortassem madeiras,
deitassem-lhes fogo, ou damnificassem, por outro modo, as
mattas publicas ;-sendo as j Llstiças locaes incumbidas de tornar
effectivas as penas impostas, segundo o caso.

Estas disposições, mesmo insufficientes, da lei não tiveram,
porém, a devida execução. As mattas publicas continuaram
(e continuam) em geral, abandonadas ao uso e ao abuso de
quantos queiram usufruil,as, ou mesmo destruil-as, sem haver
quem lhes tome contas!

E emquanto o Estado não-recolhe rendimento algum directo
de suas florestas,-sabe-se no emtanto, que não poucos parti·
culares tiram dellas pingues proventos!

A conservação das mattas ou florestas de um paiz é objecto
que deve merecer toda attenção e cuidados por parte do governo;
em muitos Estados procura-se mesmo augmentar esta ospecie
do dominio publico.

Não ha mister de encarecer a utilidade, ou antes, a sua neces
sidade, não só em relação ao presente, pelos seus innumeros e
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beneficos effeitos, mas ainda em attenção ao provimento das gera;
çõe.s futuras.

OEstado deve tomar medidas sérias para obstar a sua devas
taçã.o aliás frequente, tanto nas do dominio federal, como nas do
estadoal e municipal.

Uma lei devIa. prover desde já sobre o plantio de arvores nas
terras incultas, uma vez consideradas, como improprias, para
outras culturas, - e empregar-se os meios de dispertar o esti
mulo no espirito dos particulares para fazerem o mesmo.

«Um tão belio domlnio, diz Leroy-Beaulieu, faliando ela
França, prestaria ao paiz os maiores serviç03 economicos, preser
varia, ás vezes, as nossas planices contra as seccas e as inunda
ções, e polieria dar ao Estado uma renda liquida de 70 a 80
milhões .»

O autor citado aconselha a plantação das terras montanho
sas, quando improprIas para outras culturas, fazendo salientar
as van tagens desta medida.

Entre nós nada temos de organisado sobre a materia.
Na veuda das terras publica' não houve jámais clausula espe

cial sobre a conservação das mattas nellas existentes.
Entretanto o Estado devia, ou deve, ser parco no velider as

snas mattas ; porque, em regra, passando ás mãos dos particula-
res, são as mesmas logo destruIdas. .

Não raro vê-se o plantador, derrubar annualmente uma ex
tensão de mattas, cujo valor (das madeiras destruídas) impor
taria em contos de réis, para, em seu logar, semear alguns
legumes, que no maximo lhe darão uma colheita, apenas estio
mavel em poucas centenas de mil réis.

E assim faz, não por lhe faltar terra desoccupada, bastante
e fl:ll'til ; mas simplesmente, porque esta exigiria duas ou mais
limpas (capinaçücs), ao passo que o terreno novo da matta, no
primeiro anno de sua del'l'uba e coivam, conserva-se, em regra,
limpo de outras hervas, além das proprias plantas nelie
emeada' .

lnfellzment , as im como sucedeu no lmperio, a União tambem
continua a carecer de um trabalho descl'ipti vo exacto sobre as fio
re tas do seu dominio.
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Até ao presente, a acção do governo na materia tem-se limi
tado a vigia?', ainda que de ma.neira incompleta, as poucas
mattas exi tentes no Districlo Federal,- em vista da sua impre
scindivel necessidade paro. o abastecimento de agua potavel ao
me-mo Districto.

E para que se p03sa aj uizar das condições deste serviço, bastará.
attender para o pouco que segue, extrahido de documento ofIlcial
de data recent : (12) «Confirmando as con idel'ações expo tas nu
relatorio anterior, esta inspecção continúa a. pedir a attenção dos
podel'es competentes para a necessidade urg-ente de nova legis
lação e recQl'SOS sufficientes para a organi ação dos trabalhos
ílorestaes das erras do Tinguá, Commercio e S. Pôdro, e Jas que
circumdam esta Capital, ti cali ando-se e aproveitando-se esta
riqueza nacíonal com incontestavel vantagem para o clima, re
gimen das aguas e producção geral.

« Actualmente pode-se dizer, que não ha serviço fiore tal.
« Os encarr<,gados das florestas limitam-se á conservação que é

pos ivel com os recursos de que llispõem, con eguindo-se muito,
quando se pode impedir qualqupr damno sobre a pureza das
fontes e cursos de agua, apr0veitatlos no abastecimento desta
Capita.l.

«No ultimo exercicio, a despeza importou em 44:943 700
as im discriminada:

Flores ta da Tij uca .............................•
Jacal'epaguá e Anda~'ahy Grande .
Paineir'a .
Tinguá, Commercio e S. Pedro .

21 :617.910
9:898$560
8:734:'~00

5:05::1 300

NãO é precis ob"ervar que o topico supratranscripto refere
se <IS ílorestas do pl'opri Distrieto Federal; quanto a outras
quaesqu~r em tO'lo o paiz, nada, absolutamente na,la, se faz
acerca ,la wa i'rp:-cção ou vigilancia.

_. Deixando, porém, de proseguir sobre este ponto; resta-no
someute adduzir: que nos orçamentos da União não figura.
actualmente vel'b<t alguma de receit3., proveniente de terras
ou fi re3tas lo s u dom inia.

Propl'io nacionaes

3'2.. Debaixo do titulo -« pr0prios nJ.cionaes» são designados:
I) casa llivprS:1S ;-2) fiLzendas rle gado e ou ~ras propriedadesi-

(12) ~el:Lt ,rio da In'pectori I na''',1 dn- ()bl"l~ Public·,.' de I de outubro
de L~ " n 1 .\flUlstr) tb lu IUSLI-h, ,'i lÇâ.ll e UlHas Publlc3.~.

A. C.
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3) porções ele terreno, urbauo ou rural, de extensões maiores
'Ou menores, culturado e inculto etc.;-4) construcções, appa
relhos inrlustriaes, e bemfeitorias diversas, adherentes ao solo,
etc. etc.

Uma parte consideravel destes bens se acha no Districto Fe
deral,-e os demais, em numero superior, estão situa"dos em laga
res diíferentes dos varias Estados da União.

Dentre os bens do dominio privado do Estado, os chamados
p,'op"ios nacionaes-deviam, certamente, ser conhecidos de ma
neira a mais conveniente ou completa; pois, segundo as exigen
cias da lei, que rege a especie ha mais de meio seculo,-cada
ministerio é obrigado a ter o assentamento exacto dos que estejam
pOl'ventura ao seu C!1rgo, e a publica?' com o seu relataria
annual uma relação circumstanciada dos mesmos, contendo
-- a sua situação, os seus caracteristicos, o seu estado, o seu
valor, etc., etc,

Este dever não tem sido ,'eligiosamente observado.
Mas, ainda assim, o numero dos «proprias nacionaes», de que

os documentos oíJiciaes dão noticia, sobe a milhares, e as informa
ções sobre os mesmos, ainúa que na sua maioria incompletas,
são ,'elativumente bastantes, para que se possa fuzer uma apre
ciação goraI a seu respei to,

Pelo pal'agmpho U11ico do art. 64 da Constituição Federal, se
tendo disp03to que os <<pl'oprios nacionaes que não fossem neces
sarios para 03 serviços da União passariam ao dominio dos E ta
dos, em cujo territorio estivessem situados»;- daqui entenderam
alguns governos estadoaes, que, ex-vi desta disposição, lhes
era licito apropriar-se, desde logo, dos referidos bens, uma vez
que não se achassem elIes, positiva e actualmente, occupados
por algum erviço da União. Semelhante modo de ver não pare
cera tambem desacertado á maioria dos repre~entantes dos Esta
dos no Congre~so Nacional, o qual chegou mesmo a adoptar um
projecto de lei nesta conformidade.

Não pensara, porém, do mesmo modo o Poder Executivo Fe
deral ; e por isso, apenas dous mezes depois de promulgada a
Constituição de 24 de fevereiro, julgou-se na necessidade de
firmar, por aviso do Ministerio da Fazenda, a intelligencia da-
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quella disposição constitucional, de maneira totalmente contraria
á pretenção exagerada dos Estados. (I3)

Em face da doutrina, manifestament~ procedente, do aviso
do governo federal, sustentada em seus actos e decisões poste
riores, e corroborada mais tarde por deliberações do proprio
Congres o Nacional, a(l'ouxamJn as pretenções jtwe PI'opI'io dos
governos estarJoaes ácerca dos bens alludidos. (14) Afrouxaram,
dizemos nós, si é que não tivessem apenas mudado de t:1ctica;
porquanto não é para duvidar que, pOl' lei' e 'lJeciaes, venham
os Estados a tornarem-se senhores exclusivos de tudo quanto,
de outro modo, não tenham podido logo conseguir .•. (15)

- Passando agora a examinar a lista dos Pl-OPl'iOS nacionaes,
verifica-se que s5.o numerosos 05 que se acham a serviço directo
do Estado.

No Districto Federal temos por exemplo :-0 Palacio do Presi
dente da Republica, os edificios dos ministerios e uas repartições
dependentes (excepto o ele Relações Exteriores), os edificios da
Camara elos Deputados e do Senado Federal, da Casa da Moeda,
do Correio, daAlfandega, dos Telegrapllos, das varias fortalezas,

(13) Eis o aviso:

Ministel'Ío dos egocios da Fazenda- Rio de JaneÍl'o, 20 de nbril de 1S91.
fr. Governndor do Estado do Pará- Em resposta no vo o telegl'amma de 16

do corrente Illez, no qual solicl~aes a a.nnullaçã da c nCUt"rencia. para a venda
das fn.zendns llacianaes situadas na ilha de l\Iarajlj Desse Estado, cabe·me de
clat'ar-\'os que o art, 6. da Constituição, pnssando as minas e ns terras devo
lutas, t;X.CIUlO quae~quel' outras, c , determinando no paragrapho unico que pas
sas em igualmente para os Estados os proprios nacianaes quc niio fossem nece~

sarios no sel'viço da UnifLo t l'efdriu-se sÓllJcnte áquelles que pelo an tigo sys
tema era.m utilisndos em sl.:H·viços que corriam pelo govel'no geral e que agora
pa55ar'l.11l a 8er dirigidos pelos Estadls, nsgim como quaesquer outros que para
os mes nos serviços sejam neces arius, taes CJmo - p'daclos para residencia e
secl'etnria do govel'oo, cas~s pal'a. repa.I,tições public"ts, esco:as , sessões ele mu
nicipalidade', jnry, utc. Nestas condições não podem estar contempladas ns
fazeudas do gado em quesliio, as quaes só passar;(o ao domillio desse Estado,
si a União, porvenlurn julga.ndo-as de$nece~sa.rias ao seu uso I ontregaI-as ao
esse mesmo IJlstado.-T. de Alenco.r Araripe,

-Vide tambem " nota H em seguida.
(H) Na 10. sessiio da legislatura ordinaria do Con~re so Nacional fóra apre

Rentado na Camarn dos Deputados um projecto, pelo qual se mandava, desde
logl), pas~nt' para o domínio dos I~ 'tados-todos os «proprios nncionacs», exis
tentes uos meslOos,-to.1 era a latitude comprehensivâ dos suas disposições.
Este projecto, on.bara levemente modificado, teve lambem n. approvaçlio do
Senndo, Mas levado :i sallcçào, lhe foi esta Del'(ada em 26 de janeiro de 1892.
(Vide .Diario OlUci"l" de 10 de fevereiro de 1892; - e mais adiante, a nota
Boure «terreDOS de marinhas .,- á pago 119.

(15) Além de utransferencias de dominio., reaJisndas por disposições encnr
taaas nas leis ol'.;amentarias; ahi temos jli. ns leis de DS. 222 A de i3 de novembro
de 1 9~ e 225 A de J de dezembro do me~mo anno, que .traDsferem do domiDio
da União sdte proprios nacionnes imp l'Lauteb t dous em Pernambuco e cinco
em GOJ'az ; e oulros projectos já e,tõ.o em andameDto com iden~icos intuitos.
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dos quarteis militares, da Escola Polytechnica, da E cola de
Bellas Arte~, os do Gymnasio acional, daEscola Militar, do Hos
pício acional. do Mu eu Nacional, da Bibliotbeca Nacional, dos
Arsenaes de Marinha e da Guel'ra, ua Imprensa Nacional, do im
posto do gado (em S. Diogo), da Caixa Economica e Monte de
Soccorro, do Laboratorio Pyrotechnico Militar (no Campinbo),
do Collegio Militar, do Supremo Tribunal Federal, os ua Casa de
COl'recção e Detenção, o do ln tituto Benjamin Constant, da Es
tação Central do Corpo dp. Bombeiros, do antigo Museu, do
QU'lrtel da Briga'la Policial, elo Deposito Publico, da Dire"toria
de Estatistica, do Escriptorio Central da Inspecção da Obras
Publicas, e diversos outros, de qualidades e valores differentes.

No" Estados da União apenas indicaremos: os edificios da mór
parte da alfandega ,uos palacios dos ex,pl'esidentes de provincia
(16), das extinctas thesourarias de fazenda, dos quarteis milita
res, da Igreja Cathedr,l1 no Maranhão, -tio Palacio Episcopal no
C ará, - da Faculdade de Direito no Recife, - da Faculdade de
Medicina na Bahia, da Intendencia Municipal e Assembléa Es·
tadoal na mesma cidade etc., etc., etc.

Apezar de estes e numero'os outros pl'op~'ios nacionaes, appli
cados ao serviço publico, não produzirem um rendimento
positivo annual. deve, não obstante, o seu uso ou p~'esti,J1o ser
computado, como tal, isto é, como ,'ecurso auxilia,' da receita
publica; porquanto a carencia dos alludidos bens occasionaria
a nece,'sidade de despender somma maior da ,'endas arrecadadas
para adquiril-os ou arrendaI-os, - ou melhor dizendo, para
OCC01'rer a despe.a, que a existencia dos II:esmos bens dispensa
no to 10, Diremos mais: para a exactidão rigoro a da contabili
dade (i.llallcei1'a O uso ou a occupação dos proprios nacionaes
pelos serviços do Governo devia tambem figural' com um valor,
razoavelmeute estimado, nos re pectivo orçamentos,

32 a, Alem do grande numero de ca a de diversas dimensões,
qualidade" e valores, daz quae" só a existentes no Di tricto Fe
deral excedem a 500, conserva a União perto de 70 (a:;endas,
umas de gado, outras agricolas, senJo mai' iniportantes, as
do E ta.do do Piauhy e do Par'a, (33 no primeiro e 20 no
segundo) ,

Entl'etctuto, excep 'ão feita das designada, sob o titulo de
«Departamento de az reth», (Esta'lo do Piauhy), em numero de

(li) ,I;'. p:l:lr:l U (IU~ i tod JS p:lra o g'lVer3" do Est:ldos.
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24, que se acham actualmente arl'dndadas com vantagem para
os interesses da Fazenda Publica e par:t o desenvolvimento da
industria pastOl'il (17), - todas as demais tanto as existentes no
Piauhy, como e n outros Estados, nada offerecem, que justifique a
sua continuação no dominio da União, Esta é um simples pro
pl,jeta?'io ausente e desconhecido, e os administradores é, que
são em regra os donos, TJl'opriai1umte l/itOS, maxime no que se
refere a productos ou proventos,.,

- Como as fa;endas nacionaes, em deca'lencia ou abando
nadas mesmo, possue a União igualmente um sem-numero
de lote de tel'renos (urbanos e extl'a-U1'banos), pequenas situa
ções e predios, uns arrendados ou aforarias, outros occupados
gratuita ou intntsamente, e grande parte desctwados ou oban
donados, sitos em pontos e lagares diversos do paiz ; e sem que
de tudo isso provenha vantagem alguma real para a economia
da mesma União.

Tambem, em condições semelhantes ou identicas, incluem-se
ainda entre os «proprios nacionaes» numerosos outros bens,
mes como: cacoaes, pesqueiras, machinas, ola?'ias, Serl'a?-ias,
pontes, açudes, logl-adouros, cacimbas, barracões, ip,'ejas, cemi
terios, etc., etc., etc. tudo, ou (;luasi tudo, póde-se atIlrmar,
com prej uizo ou desproveito manifesto para os cofres pu
blicas 1.. ,

Em nossa opinião, os «proprios nacionaes», quaesquer que
sejam, desde que não forem necessarios ao publico serviço, de·
vem ser alienados, afim de que tenham destino melhor na eco
nom ia privada,

Isto me mo foi, C0m eifeito, suggerido e ordenado numerosis
simas vezes durante os governoíl do Imperio ; mas, a verdade
é, que as cousas persistiram sempre as mesmas, á falta de de
vida execução.

(17) No departamento das fazendas de :-<'azarelh se acha o estabelecimenlo
rural de São Pedro de Alcantal·a. Propl'iedade do Estado, era por elle cus
teado no intuito de proporcionar o ensino industrial e zootechnico,-mns cujos
resultados, infelizmente, forltm sempre nullos. Passando com o arrendamento
das fazendas ditas para o arrendatario Dr. Antonio José de ampaio, corre
por c,)nta deste a sua direcção e despezll, e as clausulas do contracto á esse
respeito parecem garantir melhor os fins daquelle estabelecimento, agora
denominado - Escol!i Zootechnica. A quota annual, que o arrendatario paga ao
Thesouro Federal, é de ~O:OOO em prestações semestraes, durante o prazo do
oontracto, que é de 9 annos.
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Que a Republica, ao menos, saiba cumprir melhor o seu
dever neste mister ... (18)

32 b. A lei que regula os proprios nacionaes determina que,
- quando taes bens não estão applicados a algum s rviço pu
blico, nem são te~TelWS encl'avuclos nas POvoclções, podem ser
arrendados em hasta publica, por prazo não maior de 9 annos
( lei de 15 de novembro de 1831, de 12 de outubro de 1833, e·
instrucções de 6 de dezembro de 1852 ).

Tratando-se de terreno encravados nas povoações ou nos seus
a1'1'edores que se acharem dovolutos e sirvam para a edifica
ção, podem ser concedido por aforam nto perpetuo (lei cito de
12 de outubro de 1833 e de 27 de setembro de 1860, etc.).

- O producto do an'enclamellto dos proprios mwionaes consti
tue a verba da receita ordinaria denominada - «Renda dos
proprios nacionaes» - a qual foi arrecadada (média dG
ultimo triennio) na importancia de 235:000$000.

A despeza com a administração e custeio dos ditos bens em
igual periodo (média annua1) fôra de 106:000;;>, isto é, a despeza
feita com os que se acham a, cargo do 1Iinisterio da Fazenda
sómente, - sem incluir aquella que incumbe aos outros miuis
terias, respectivamente.

TelTenOS de marinhas e accl'escidos

33. Continuam a ser do dominio da União os terrenos de ma

"il1has e os accrescidos, não obstante a pretenção injustificavel,
de que, na expressão tenas âevolutcls do art. 64 da Consti-

(IS) Do Annexo F. ao ReI. d'l. Fazen:la de I vó-se, que o numero de pre-
dios e lotes de terrenos, sitos no Municipio Neutro (:tctuol Dist"icto Federal) e
provincin. do Rio de Janeiro, qne esta\'am arrendados n. pa.l'ticula.res, já entã.o
excedin de 50. E te numero óbe hoje à centenns. O Estado não deve 4[azer
a profi~ iio de nlugnl' predios•..• Da tnb lia 33, annexa ao relatori dito, "à-se
mnis :- qne o "alor lucntivo dos pr -dios 4i-ontos do imposto predial, SÓ no
MUOlCipio Neutro, subin a 5.61l:421., dos 'luaes a i01portancia de 4.166:138"
se referia a predios do dominio do Estado, assim c1assincados ;

Sobrados.... 69
Ass~bradados .. . . Ii
Terreos. . . .•. .. .. . . . .. . . •• . .• 20:;

1'otnl............ 231
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tuic;ão Federo.l, se devera comprehender os alludidos terrenos
(19),

A pretenção de despojar o. União, por completo, de haveres.
t<':rritoriaes deixa ver, antes de tu'lo, o pen amento erroneo de
consideral·o., como um simples nome ((latus voeis) sem corpo nem
base no solo nacional. ..

Felizmente não tem faltado, no todo, quem opponbo. resistencio.,
aliás muito legitima, á realização de semelhante pensamento.

-Segundo á tradição da Repartição da Marinba chamava-se
nuo'inl1C!s a zona de 15 braças craveira,; (33 metros) contado.s do
ponto do preamar-médio para a terra, hanhadas pelas o.guas do
m'l.r ( instrucções de 14 de novembro de 1832),

Acceitando essa tradição e ampliando-a em sua applicação, foi
promulgado o decreto n, 4105 de 22 de fevel'eiro de 1868, o
qual estabeleceu:

«São terrenos de marinhas todos os que, banhados pelas aguas
do mar ou dos rios navegaveis, vã:> até á distancia de 15 braças
craveiras (33 melros) para a p,1l'te de terra, contadas desde o
ponto a que chega o preamar médio. Este ponto refere·se ao.
estado do lagar no tempo da execução da lei de 15 de novembro
de 1831. »

O cita'1o decreto de 1868 não só definia os terrenos de ma·

?'in1tas e os aeereseidos, natural ou aJ·tifleialmente, mo.s tambem
regulou de modo preciso,-as condições e regras da sua conces
são o. particula.res,-a delimitação do dominio mal'itimo e fluvial
respectivamente,-e os casos em que devem os mesmos terrenos
ser considerados, ou reservados, para logradouros ou servidões
publicas, etc. etc. (Vide art. lo e seus pamgrn.phos do decreto
cit, )

« São terrenos reservados pam a servidão nas margens dos
rios navegaveis e de que se fazem navegaveis. todos os que ba
nhados pelas aguas dos ditos rios, fÓl'a do alcance das marés,
vão até á distancia de sete braças craveiras (15,4 metro) para
a parte de terra, contadas desde o ponto médio elas enchentes
ordinarias. (Lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, art. 39.)

(19) Na sessiio do enado de 11 de julho de 1892 foi apresentado um projecto
que, bn.s~n.do em varias considerandos, visava posiLiv:1menle ao fim supratJilo;
1llrn, porem, eomb'ltido e rejeitado pelo proprio Senado na sua sessão de 3i
de ago~to do meslllo anno.
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« São terreno accrescidos to 'os os que natural ou artifi
cialmente se tiverem formado ou furmarem, além dos pontos
antece·lentemente determinado, para ii parte do l!lar ou das
agua' do. rios. (Res. da Consulta de31 ,'e janeiro de l85?, e lei
n. 1114 de 27 de setembro de 1860, art. 11 , § 7°.)

«O limite, que separa o domínio maritimo do dominio
fluvial, para o etreito ne medirem-se ou demarcarem-se 15 ou
7 braças, conforme os terrenos esti verem, dentro ou fóra (10
alcance ('as maré<, erá indicado pelo ponto, onde as aguas dei
xal'em de ser salgadas de um mO'10 sensivel, ou não houver de
positas marinhos ou qualquer outro facto geologico, que prove a
acção podero~a do mar'.»

- O terrenos de mm"i1thas só vão a hasta publica, quando en
tre os pretell'lentes não ba nenhum que pos a invocar em seu
favor a preferencia da lei (art. 16 do citaria decreto).

- Os terrenos abandonados pelas agnas do mar, ditos de allu
'Vião, os accl'cscidos, natural ou artificialmente sobre o mar e
rios navegaveis,-e bem a sim osalagacliços nas p::>voaç'õe~ e seus
arredareI', sendo tambem do dominio fiscal do Estado,-pó'1em ser
igualmente concedidos a particulares por aforamentos identicos
aos das mu,'il'llla. (Lei n. 1114 de 27 de setembro de 1860,
art. II, etc.).

- A tua ou faro pereebido peloE ta'10 é de 2 '/. %do valor
do terreno aforado, si, por excepção, não for fixado de ou tro
modo.

O producto da taxa referida cJnstitue um·t verba da receita
federal, a qual no ultimo triennio deu uma media annual de
14:000 000 (20),

Em um paiz como o nosso, em que ba uma costa maritima
de 1300 leguas, com gl'andes bahi'ls e ense3.das, nas quaes
desaguam numero os e grande" rios navegaveis, e acima de
cujas fozes sobem as marés na distancia de muitas leguas; os
terrenos de marinhas, de aUtt'Vicio e acc,-escidos deveII! ser muitis
simos e de variadas extensões. Entretanto, tal tem sido a incuria
sobre e se mister, que até ao presente, quanto sabe-se a re~peito,

quasi limita- e aos terrenos que mar5'inam os mare rias nossas
cidades principaes ,-e isso mesmo, sem conhecimento estatistico
exacto da suas quantidar'es e mais condições!

(20) E" de nolar, que nesla somlrl:l se inclue, além do foro dos terreno dema
rinhas e accrescidos :-1) o ,los terrenos ou chãos do E.tado encravados nas
povoaçõe. e seus arredol-es, quando estejam devolutos ;-2) o dos terrenos das
antigos aldêas ou mi ões abandonadas dos índios (leis de 12 de outubro de
1 33, de 27 de selembro de i 60, e decl"eto n. 2672 ele 20 de outubro de 1875).
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No Districto Federal os foros r'os terreno~ de marinhas, bem
como os do mangue da Cidade Nova, constituem parte da renda
municipal. (Lei n. 38 de () de outubro de 1834.)

Pela lei de 20 de outubro de 1887 se autorisou o gover
no : «A transferir à I1lu ·tri~sim:t Camara 1unicipal do Rio
de Janeiro o direito de aforar os terrenos accresci(los aos de ma
rinhas existentes no Municipio Neutro, e ás Camara l\iunicipaes
das provincias os de marinh»s e accrescidos nos respectivos mu
nicipios, passando a pertencer a receita das mesmas corporações
a renda que dahi pro viesse, e correndo por sua conta as despezas
neces arias par l mellição, demarcação e avaUação elos mesmos
terrenos, observadas as disposições do decreto n. 4105 de 22 de
fevereiro de 1868. »

A disposição supra deixou de ser convenientemen le executada
no tempo e fórma devida.

No emtanto, em virturle della, diversas Camaras Municipaes
julgaram-se logo com a faculdade eifectiva de PÔ?' e dispo?' elos
terrenos de rnarinhas e accrescidos, independentemente das con
diQÕes prescriptas na lei (não houve, siquer, um acto expresso
do Governo Geral que lh'os transferisse especificarlamente) , e por
seu lado o mesmo Governo continuou a deliberar sobre taes
terrenos, como legitimo proprietario, e, conseguintemente, a
arrendaI-os, arrecadando o producto de seus foros, como verba
dareceita geral. (Vide art. 19da lei n. 2348 de 25 de agosto
de 1873.)

Ilhas pertencentes ao Estado

34. Conforme ao direito patrio, as ilhas de novo descobertas
no alto mar, ou as adjacentes mais chegadas ao territorio na
cional, e bem assim, as que ficam no leito dos rios navegaveis,
pertencem ao domínio do Estado, salvo posse anterior em con
trario capaz de fundar titulo ou direito adquisitivo. (Ord. ]jv.2°,
tit. 26, § 10, etc. )

Talvez devido á vasta extensão de dominio, que o Estado já
tinha nas suas terras devolutas, ou a um acto de mera incuria,
o certo é,- que os go"l1ernos do Imperio jamais se occl:lparam de
averiguar quaes as ilhas de nossos mares e rios, que real e
legitimamente deviam ser reputadas, como propriedades do
Estado.

Sabe-se, entretanto, que só no rio Amazonas e nos seus maiores
afiluentes ha um numero consideravel de ilhas, e algumas dellas
aom grandes extensões.
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Nã existe, porém, ao que nos conste, trabalho algum esta
ti~tico'de caracter publico ou particular, que trate especialmente
da. materia,

Ignora-se me"mo, em relação ág formadas DOS rios navegaveis,
quaes e quantas existam, quaes esteja.m na posse ou dominio de
particulares, quaes as desertas ou abandonadas, etc.

Como pertencentes ao Estado são, apenas, conhecidas:

]) A ilha Tatuoca no Estado do Pará entre a Labias de Marajó
e Santo Antonio, com uma área de 44.242.080 metros quadrados.
Tem casa de vivenda e bemfeitorins.

2) A da Restinga no Estado da Parahyba.
3) A do P,·tncipe na bahia da Victoria, Esta~lo do Espirito

Santo, avaliada em 2:000$000.
4) A do Marçat, no me mo Esta.do, com deposito de polvora,

e tambem avaliada. em 2:000"000.
5) A da T"indade no occaa.no atlantico cerca de 190 leguas rIo

Cabo de S. TIlomé.
6) A Fernanelo ele NoronllC!, Cl'rca de 60 leguas ales-nordeste

do Cabo (le S. Roque, e que serviu por muito tempo de presidio
para. os sentenciados ue prisão perpetua ou com trabalho. (21)

7) A do Tinharé ou lIIorro de S. Paulo, cerca ele 40 milhas
ao sul da Bahia ele Todos os antos, na qual ha um pIlarai.

8) A dos Abrolhos, grupo de algumas ilhotas entre rochedos,
Duma das quaes denominada anta BMbam está um pbarol,
a léste da balJia de Caravellas.

9) A denominada Ra:::a, á. barra do Rio de Janeiro, com um
pIlarol electrico e mais dependencias.

10) A denominada das ob"as, com 400 braças de comprido
e 12] de largo dentro da bahia do Paranaguá.

11) A dos Ratones DO porto lo Desterro (Santa Catharina),
arrendada a uma. Companhia de Navegação.

-Além destas, ha ainda as que nCí11l1 na propria bahia do Rio
de Janeiro, taes são:

12) A de Wiltegaignon, com uma fortaleza, e serve de quartel
ao arpo de marinheiros nacionaes.

13) A das Enxaelas, onde funccion:t a Escola Naval e suas de
pendencias.

14) A das Cobras, com uma fortaleza e diversas dependencL1s
do lini teria da Mal'inha.

15) A denominada BoqtlCinro ou Coqueiros, que serve de depo
sito da polvora.

16) A denominada Fiscal, que esta. á serviço da Alfandega.

(21) o decreto n. 13rt de 14 de fel'ereiro de 1891, do «Governo Provlsorio"
drl l"tepubltcrl, decln,'ou es !l. ilha pertencente ao E5trldo de Pernambuco, E"
lei n, 226 de 3 de dezemb,'o de 1 34 mandou acabnr COID o .presidio,", fnzend()
retiral' os sentenciados aUi existentes.
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17) A denominada das Ftôre, com grande estabelecimento
para a recepção de immigrantes, etc. etc.

J8). A denominada dos jinanàes, vizinha á antecedente.
- Embora não seja pt'oprietat'ia exclusiva, tem ainrla a Uniá9,

na qualidadJ de condomina, dUIerentes porções de terrenos ou
p:lrtes em algumas outras ilhas, taes como: .

I) Na IthaGmncle (Estado do Rio de Janeiro), onde se acha um
grande Ll1zareto com suas dependpncias. .

2) Nas de Joannes ou JlIamjd e Caviana no archipeJago de Ma.
rajá, onde a União tem importantes fazendas de gado, etc.
etc.

3) Na Ilha do GovemaclO1', onde se acham varios edificios, l1
serviço da companllia dos aprendizes marinheiros, e para depo
si to de pol vora, etc., - e bem assim, as colonias reservadas aos.
trabalhos dos alienados j

4) Na Ilha do Bom Jesus, onde ha diversas construcções pJra
di1Ierentes misteres do publico serviço, etc., etc.

:Mal'es telTitol'iaes

35. Chamam-se mal-es te?'l'itor'iaes, as partfls do mar que ba
nham as costas fronteiras de um paiz. Todos os publicistas, e
com estes o direito internacional, reconhecem- ser o mal- tel'
1'üol'ial, propriedade da Nação, cujas costas elle banha. E o fun
damento desse direito de propriedade decorre, sem duvida, da
propria soberania do Estado, na qual ine;lue-se, como dÚ'eit(;

primm'io,-O da segurança e defesa territorial, e, consequente
mente, o de velar sobre as fronteiras do paiz.

E' controverso, porém, qual seja o limite maximo, até aonele
chega a propriedade dos mares territoriaes.

No Brazil, conforme o Alv. de 4 de maio de 1805, § 2", foi fi
xado o alcance do tiro de canhão, como sendo o limite ue nossos
mares territoriaes.

Mas, ainda que o Estado possa exercitar nos mal'es tel-rit01-iaes
actos e factos, proprios ou exclusivos do seu dominio fiscal;. pa.
rece, todavia, de melhor correcção,- consideraI-os, como ob
jecto do domínio publico nacional, e não do dominio p1'ivado do
Estado.

E isto posto, nada temos a accrescentar, sob o ponto de vista fi
nanceiro.
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Laudel/lio e ú11tros dÚ'eilos se'lhol'iaes

36. Entre os rendimentos que o Estado percebe, como senlJorio
dil'ecto de immoveis, figura o lawlemio - especie de premio
ou direito que lhe compete nor, ca~os de alienação do (lominio uti!
dos bens nacionaes aforados ;-porque, po lendo usar de 0pÇlão,
reconhece o novo empbyteuta.

O laud mio no prazos foreiros á Fazenda Publica é a quaren
tena (2 1/. 0/0) do preço da alienação. comprebendido o das
bemfeitorias. (Ord.liv. 40 tit. 38 pr.; Decl's: n. 467 de 23 de
agosto de 1846; n. 656 de 5 (1.e dezembro de 1849, e n. 1318 de 30
de ,janeiro de 1854. art. 77.)

Quando a alienção dita é de terrenos de marinhas, o laudemio
pertence. no Di tricto Federal, â. receita municipal, e não á fede·
ral. (Lei de 20 de outubro de 1838, art. 9n

, e n. 884 ele I de
outubro de 1856, art. 90 § 28.)

- O "endimento annual (medio) do laudell1ios no ultimo
triennio fôra de 45:000. '000.

Te'Tenos d iamantinos

36 a. Tambem fazi.a.m parte do dominio do Estado os ten'enos
diamantinos, i to é, aquelles em que se descobriram ou se desco
brirem diamantes (lei de 24 de dezembro de 1734, de 25 de ou
tubro de 1832 e 24 de setembro de 1845) ; e bem assim, a explo
ração e commercio dos diamantes era rrionopoiio do governo,tendo
snbsi tido no Brazil até ao anno de 1832 a J1mta da Adminis·
tração DiamantÍ11a do Tijuco (em Minas Geraes), incumbida
especia1men te de se ramo de serviço do Estado.

Supprimido o monopolio da éxploração, !Subsistiu, não obstante,
o direito superior do Estado, como proprietario dos respectivos
terrenos, de fiscalisal-os ou administraI-os por funccionarios da
Fazenda Publica (Inspectol'ia ou Administração Diamantina).

Declarado, que fosse um terreno diamantino, depois do compe
tente exame, o proprietario particular do solo ficava sujei to á
limitação do seu domínio pelo do Estado, e apenas, com o direito
de preferencia para a lavra.
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Ninguem podia, portanto, explorar um terreno diamantino
sem o respectivo titulo de concessão, sob pena de ser punido,
como réo de furto.

Ditos terrenos eram concedid,-s: I) por arrendamento; 2)
por titulo annual para faisca)' (lei citada de setembro de 1845
e decreto de 23 dejunho de 1875).

Era, porém, insignifi ante o rendimento, que de de muito
recolhia o Estado, de ôa fonte da receitl ; sendo que no decen
nio r1e 1879-89, o seu total attingira apenas a 163:914$198 ou
uma média annual de 16:391 419.

E para avaliar-se das condições destavoraveis dos ten'enos dia
rnantillos. bastará saber, que segundo o Relatorio da. Fazenda de
1800, a administracão publica ignorava até, qual o n-UnM)'O exis
tente dos lotes de lel-renos al-rendados! (22)

- O que succedia com os terreno diamantinos, dava·se i"ual
men te com as minas em geral.

Datas mine?'aes

36 b. Já a Ord. do Iiv. 3", titulo 26, § 16 havia declarado as
minas de todos os metaes e pecl?'as prec:osas, como pertencentes ao
dominio "O Estado. Leis posteriores confirmaram semelhante
direito (lei cito de 24 de Jezembro de 1734, e n. 374 de 94 de se
tembro de 1845).

Mesmo em terras de sua propriedade não é licito a ninguem
lavrar mina sem permis.âo prévia do govprno.

Entretanto o Estado não pratica a respeito das mina, em ge
rai, o mesmo systema de conces õe , que adopbl';t p ra; os ter
renos diamantinos. Limita·se a exigir do particulares ou das
companhias, a que são concedidos terrenos de minel'aes, uma
taxa fixa de 51'éispor braça qua.drada (4"',84), paga annualmente,
e uma taxa lJ1'op0i'cional de 2 "/" do rendimento liquido da mina.
Este systema, que modificou o regimen estabelecido nas leis ante
riores, é regulado peleJ, lei n. 1507 de 26 de setembl'o de 1867.

A extensãu de uma data mineml é de 141.759 brdoças qua
dradas, equivalente a 6g6.070 IUía. (Alval'á de 13 de maio de
1803.)

(22) Vide Annexo F, jil citado, ;i pagina 11S.
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Ainda. que tivessem sido frequentes os actos do governo im
peeial concedendo licenças para minem?', e seja cousa sabida, a
existencia de vastos terrenos de minas em muitos pontos do
paiz, o flLcto é, - que a industria da mineração tornlJu-se em
inteira decadencia no Brazil. E entretanto, não seria mister
insistir no grande pruveito, que adviria ao Estado, si este pro
cueasse reanimal,a pelos meios convenientes.

O rendimento das datas minemes era quasi nullo nos ultimas
orçame.ntos do imperig, sendo o mesmo, afinal, retirado das
tabellas da sua receita ordinaria.

De 1880-88, quando deixou de figurar, como verba da receita,
o total arrecadado dessa fonte importara. apenas em 785,()74.
Merecia, com efl'eito, ser riscado de entre as verbas orçamen
tarias.

Com a clisposiçiío constitucional da Republica, que passou a
propriedade das minas para os Estados em cujo solo se achas
sem, deixou igualmente de apparecer no orça.mento da ?'eceita
federal a veeba. intitulada « terrenos diamantinos ».

- Agora, para findar aqui esta parte concernente aos
immoveis do Estado, resta-nos somente ajuntar, que a somma.
dos seus diversos rendimentos, prefdz uma media annual de
29-1:000 ,assim discriminada:
Rendimento dos proprias nacionaes (23) ... , ••.....

Idem dos terrenos de marinhas e outros .......•.•
Idem dos laudemios , ..........•.•...

:294:00 '000

II-Bens moveis

37. Debaixo deste titulo comprehende-se:
a) O material disponivel do exercito e marinha nacional, in

cluindo machinas, navios, armamentos e munições di versas,
cava:Ios, carretas, etc., etc;

.(2~) FÔra nosso pr.oposito offerecer uma tabella dos proprios nacionncs. divi
dlt~do-os uas SU'lS prlOClpaes especie de 4cnsa.~, terl'cnos e fazendas nncionncRn;
de"'~I\lOs P?"Ó 1, do fazei-o, porque nã.o podemos conse~uir todas as inrur
Dlaçuos precisas para aquelle mister dos documentos oOlcines, que e4istem a
se;)le!hante respeito.
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b) As bibliothecas, laboratorios, museus, ar~hivos, pedagogium,
e outros institutos semelhantes;

e) Omaterial (moveis, t~tensilios, etc.) das repartições publicas,
tomando esta expressão- lato sensu ,.

d) Os capitaes ou valores moveis, pertencentes ao Estado.
- Os bens enumerados sob as lettras - a), b) e e), é escusado

dizer, não podem ser considerados, como fontes de l"eeeita, isto
é, - lJrodttetivos de um rendimento certo, arrecadavel annual
mente para os cofres do Estado.

Si aqui os indicamos, é porque, tratando do dominio privado
do Estado, a omissão de taes bens importaria uma falta; e além
disto, como haVel"eS, que são do E~tado, contribuem para a reali
zação dos serviços publicas, em dados limites,-do mesmo modo,
como si f03Sem meios de 1"eeeita, propriamente ditos.

Não dão rendimento algum positivo, é certo; mas eUes repre
sentam a somma consideravel da receita,que a sua existenciafaz
.economisar, como já foi observado em outra parte, relativamente
aos P'"OP"ios naeionaes, reservados aos misteres do serviço publico.
Em outras palavras, esses bens devem ser computados, como
saldos pennanentes, que continuam successivamente no aetivo

dos balanços annuaes do Estado.
Ainda mais: raro será o anno, em que, sob o titulo da 1"e

ceita extl"aol"dinaria ou eventual, não figurem pa?"eetlas de di

nheiro, provenientes de taes bens, que são vendidos: ou porque
tornaram-se dispensaveis para o fim, a que eram destinados,
ou por outras circumstancias, relati vas á sua conservação, ao
seu estado, etc.

A renda arrecadada no triennio de 1892-1894, sob o titulo
«Venda de genel"OS e propl"ios naeionaes», deu uma mérlia annuaI
de 84:000000. (24)

37 a" Por eapitaes ou ValO1"eS moveis entendem-se:
I) quaesquer valores, consistentes em numeraria ou em outras

especies, que o Estado possue em seus cofres, por motivos ou
para fins differentes;

(2/,) Deb~ixo deste titulo da cReceita Extraordinaria. se inclue geralmente: i)
o producto dn venda de animaes ou cousas das cfazendas nllcionaes. de gado; 2)
o da altenacão cle qnllesquer outros bens do dominio privado do Estado"
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2) titulos (apolices, letl'as, d~cunlentos, etc.) de divida á Fa
zenda Nacional, qualquer que eja a sua origem.

Quanto aos valores da primeira clas e, nada precisamos dizer;
mas sobre os da segunda, convem mencionar e distinguir as
suas especies en'tentes.

A di vida activa d3. «União» consta presentemente das seguin
te origens e pal'cella

I) Emprestimo feito á Republica do UruO"uay
(em virtudd da. convenção (le 12 de outubro
de l851, lei n. 723 de 30 de setembro de
1853, e contracto, de l865 e 1867) .

2) Divida da Republica do Paraguay (contra
hida por motivo ela venda da estrada de
ferro de Assumpção (Fidl) de.~pacho do Mi
nisterio da Fa::;enda de 23 de setembl'o de
1884.) ... ',' •.... , . , ...•...•.•........••..

21.819: 11l$556

l35:718$980

22.0l4:890$536

- Sobre estas duas dividas cobra o Brazil juro de 6 % ao
anno.

3) Divida (las admini traçõe provinciaes
de Pernambuco, Babia e S. Paulo
(pelas quantias despendidas pelo Tbe ouro
Naci nal com o pagamento dos juros de
2 % gal'antitlo', mas não pago, pelas cütas
admini t.raçõe ás e trad 'de ferro de Per-
nambuco, Bahla e . Paulo)............. 22.526:842$142
a sim di tri buidos :

A E-trada de Ferro da Ballia
1. 191.633-1-8.... , .. , .. . . .. 14.068:353 230

A' lJ:~trada de Ferro de Pernambuco
.c 561,764-13-4 '.. 6.123:556"-85

A' E tl"lda de ~erro de S. Paulo
~ 152.29l-l-2................ 1.734:932."326

22.526:842$142

Esta divida au"'menta cada anno, e não sabemos qual o in
tel'e '/;l do TbesourJ Federal em não liquiJar, de vez, a respon
sabUidarle da, administrações pl'ovinciaes a este respeito.
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A despeza ordinaria, que o Thesouro Federal carrega. pelo
pagamento dos 2 % de juros acima ditos, figw'a al1l1ualmente
no orçamento federal na importancia de 450:000$000.

4) Divida de impostos, a saber:

Da Capital Federal. ..
Dos Estados da Republica.......•..•

(25)

23.481:820$715
15.863:427,655

39.344:248$370

A cobrança ou arrecadação da divida proveniente dos imposto'
figura, como verba ol'çamental'ia, desde 1835, sob ó titulo de
« Cobrança da divida activa}), (I o seu producto annual (m.edio)

no triennio de 1892-1894 fôra de 524:000 OpO.

Em vistn. dn. divisão das rendas, feita outr'ora (1835) entre
o Imperio e as provincias, a lei n. 70 de 22 de outubl'O de 1836
mandou considerar, como renda provincial, a metade da
cobrança. da divida do:; impostos provinciaes, quando a sua ori·
gem [o se anterior ao l° dejulho de 1836.

- A renda proveniente dos juros de letras ou de quaesquer
outros titulos de di vida á Fazenda Nacional (lei n. 779 de 6 de
setembro de 1854) é escripturada na Receitet Extl'a01'dilta?'ia sob
o titulo «Juros de capitaes nacionaes», e o seu total (media
ltnlluaZ) no ultimo triennio fôra de ... _.... 3.298:000.-000. (26)

37 b. Além dos valores supra indicados, tem ainda a «União»
um capital, relativamente impOl'tante, representado por acções
de estradas de ferro, cuja origem importa c nhecer-em poucas
palavras.

A lei n. 1083 de 22 de agosto de 186 , art. 5°, autorisou o
governo, não só para conceder aos accionistas das estradas de
ferro, que gozassem da gara.ntia de juro, a permuta de suas

(25) Tnll-ez a meLade de '~a divido. ,eja Í11cob"avel, á "isLa das épocas re·
motas, dd que provém, e d'ouLra cÍl'cum Laneias sabidamente desfavoraveis.
Todos os dados, de que nos Lemos servido soure a divida acLiva dn União,
. lia os que constam do Relataria da Fazenda de 30 de abril de 18 3,

(26) inclnem·se nesta verba: os juros p"ovenientes de dinbeiros em conta Cor
renLe com os baucos, e os de emprestimos ou auxilios feitos aos lUesmos e ás
~nIprezas.
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acções por apolices da divida publica interna de 6 % ao par, ou
por titulos da divida publica externa de 4 1/2 n/o ao par, si os
ditos accionistas entras em eifectivamente para o ThesOUTO com
a quanLia necessaria para preenchel' o valor nominal das mes
ma' acçõss,-mas tambem, para realizar dita permuta por
qualquer outro meio, que não fosse menos favoravel aos inter
esses do Estarlo.

Em consequencia desta operação, que começeu em 1861, (mas
logo suspensa em 1862) achou-se, des le então, o Thesouro

aciooal possuidor das seguintes acções de ~ 20, cada uma:

Da Estrada de Ferro da Bahia.. . .. . . .•. . . . . . ..... . 1.020
:. » ~»de Pernambuco............... 13.549

(27) 14.569

Os dividendos, que o Estado percebe destas acções, figuram na
Receita ordinal' ia sob o titulo de «Juros de acções de estradas de
ferro»,- e a. sua importancia (média annual) no ulLimo triennio
fôra de 111:000 '000.

- Taes são os bens moveis do Estado, que apparecem nas suas
tabellas ar .amentarias; e recapitulando os rendimentos dos
mesmo~ se encontra :

« Venda de generos e pl'oprios (28) naciona.es ..
« Cobrança da di vida activa .
« JUl'OS de ca.pitaes naciona.es , .
4: Juros de acções de estrada.s de ferro .

84:000~000
524 :000.....000

3.298:000~000
111:000~000

4.017:000$000

III-Industrias ou serviços industriaes do Estado

38. Debaixo de te titulo temo~ a.indicar-serviços, estabeleci
mentos ou empre as, que o Estado mantém e explora por conta
do Thesouro Federal, tues são :

1) Com ?lIonopolio :

a) A Casa da Moeda ou a fabricação da moeda nacional'
b) A fabricação da paI vora ; ,

(27) Conl'o"'nB constn elo Relatorio ela Fazenda de i 6~.

(2") 'a verba venda elos proprios nacionaes. póde (\s vezes, iucluü'-se,
:\ de nlgum immovel.
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c) O Correio Geral da Republica;
d) A impre8l:ão das leis, decl'ctos e mais actos uos Poderes

Legi lativo e Executivo Nacional;
e) A concessão de pennas d'agua (na Capital Federal)
2) Sem monopolio:

f) A Imprensa Nacional e o Dia"io Olficial;
g) O Telegrapho Federal;
h)~Oa E tabelecimentos feu raes de instrucção;
i) A Fabrica de ferro do Ipanema;
j) As Estradas de ferro da União;
li) Os Arsenaes (le Marinha e Gucrra ;
l) A Casa de Correcção da Capital Federal;
m) A AS3istencia dos Alienados.

38 a. São tres as razões principaes, que teem levado os Es
tados em t01a a parte a emprehender e explOl'ar, por conta
propria, certos serviços de natureza puramente industrial: 
1) o intuito de perceber uma renda; 2) a necessidade de melhor
garantir, com opportunidade e conveniencia para si e para o pu
blico, o funccionamento ou l1 execução de certos serviços especiaes;
3) a idéa de concorrer para. o progresso geral ou prosperidade
commumd3. nação,implantando ou desenvolvendo no paiz algum
invento ou ramo da industria. de reconhecida utilidarle geral.

Foi a primeira das razões indicadas, que fizera outr'ora do
commercio do pcio-bra:ril, da extracção e venda dos diamantes,

etc., etc., outras tantas explorações de estanco, i to é, o governo
brazileiro reservar-se o monopolio das mesmas, exercendo-as
directamente, ou por meio de seus prepostos,

Exemplos semelhantes se encontram em outros paizes, taes
como:-o monopolio do tabaco e dos pho phOl'OS na França, o do
guano no Perú, o do tabaco na Italia, etc, etc.

A segunda das razões indicadas explica justillcadamente a ex
istencia dos serviços indu triaes, por nós uesignados sob as
lettras a, b, c, el, e, {, g, h, h, l e m, que são exercitados, uns
com monopolio, e outros não, pelo governo do Brazil.

Como resultantes da terceira razão alludida, se podem consi
derar, as industrias ou explorações, que ficam enumeradas
sob as lettl'as i e j.

Quanto a industrias exercidas no intuito exclusivo de um ,'endi

mento fiscal, não tem a União presentemente nenhuma do gel
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ne1'o ; e a. dizer a verdade sobre este ponto, - só em condições
muito especiaes, poJera um Estado colher vantagens compensa
uoras de semelhante oxpediente financeiro.

Ainda que os cofr0s da União recebam taxas e rendimentos das
diversas industrias ou serviços de caracter industrial, por elia
custeados ;- não foi o simples interesse fiscal que predominou
para a creação de taes serviços, nem tão pouco, continuam a ser
mantidos em vista deste objectivo principal.

Ilistoricamente sabe-se, que um do monopolios fiscaes, que
out1"o1'a assaz contribuira para os cofres publicos, fora a venda
do pcio-b1'a~il. A extracção e venda do mesmo, por conta exclu
siva ou como monopolio do Estado, já datava dos primeiros tem
pos coloniaes, e quando em 180810ram abertos os portos do Brazil
ás outras nações,-o re:;pectivo aIvará designou, entre as indus
trias ou objectos chamados do cstanco ,-eal, a expluração e o com
mercio do páo-brazil. Con ervada, como fonte de renda ordina
ria nos orçamentos elo Impel'io,- a venda do pcio-b1"azit, cada vez
m nOi> productiva, pela diminuição de sua procura nos mercados
enropeos,-deixou, afinal, de ser mencionada nos referidos orça
mentos.

A ultima lei orçamentaria, que contém a verba, - 'l:elUla do
pâo-brazil -, entre os titulos da recoita geral, é a de 26 de
setembro de 1857 ; mas a lei de 14 de etembro de 1859, tendo
abolido o c taaco da venda do páo-hrazil, declarou livre o seu
commercio, sujei tando-o, apenas, conjunctamente com outros
generos, aos direitos de 15 % no caso de exportação_

3 b. i é certo que não se deve multiplicar, sem necessidade,
os serviços industriaes por conta do Estado; ha tambem exage
ração manifesta em averbaI-o de incapaz para qualquer explo
ração desta natureza; elle não só póde, como até deve, tomar a
si a exploração de certas industrias, já no interesse immediato
do publico serviço, e já no pensamento de desenvolveI-as no paiz,
Quando as forças individuaes se mostrarem insufilcientes ou in
capazes d bem fazeI-o.

Entl'am legitimamente na primeil'a bypothese : a fabricação
da moeda, o s::ll'viço do coneio, a fa.bl'icação da polvora, a Im
prensa Nacional e o Diario Ofticial, a impressão das leis e decretos
(quando em coUecção), o telegl'apho, a concessão de pennas
de gua (na C' pital Federal) (20), o Lab ratorio Nacional de Ana-

(29) ~onvimos, no emt~ntol quo,a concossão de penDas de agna seja de
pref!,rencln, da compotenCla. lUuDlClpal, segundo a. natureza propria deste
eerVlço.
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lyse8, a Assistencia elos Alienados, e certos estabelecimentos de
ensino especial, como as escolas militares, etc.

Cabem na segunda hypothese : ac; estradas ele ferro, as colonias
e outros estabelecimentos agricolas de caracter especial, a fabrica
de ferro do Ipanema, e tambem as caixas economicas, 03 estabe
lecimentos de ensino secundario, industrial ou superior, etc., ele.

O Estado exerceu, por muito tempo no BrazU, o monopolio do
ensino superior, o qua.l era dado nas Faculdades de Direito do
Recife e S. Paulo, nas de Medicina da Bahia e Rio de Janeiro, e
na. E~cola Polytechnica, tambem no Rio de Janeiro, não fallando
dos ramos especiaes do ensino militar superior.

Entreta.nto não se ignora que, assim fazendo, elie não visava
de maneira alguma o interesse fiscal; pretendia, por esse modo,
obter resultados mais certos e seguros para o desenvolvimento
scientifico do paiz, e melhor garantia ou maior confiança para-o
exercicio das respectivas profis ões.

Si acertou ou errou no seu intuito, não cumpre-nos averiguar
no presente trabalho.

O fundamento, pelo qual o Estad.o re3erva·se o 1nOltopolio
de certos serviços especiaes, taes como, o da moeda, dos CO?'·

"eios, da fabricação da polvora, da impl'esst"to das leis e decretos, e
d'outros de natureza semelho,nte, é com certeza da maior
evidencia. Razões manifestas de fiscalisação, de garantia e cor
recçãodo serviço,El até de immediato interesse da ordem publica,
dão ao E;;tado o direito incontestavel desse monopoJio. Indivi
duos ou associações particulares não podem offerecer as garan
tias precisas, que o bom desempenho de taes serviços ou os
seus productos requerem, segundo os seus importantes fins.

A prevenção contra o 1nonopolio l!eria realmente descabida,
tratando-se de serviços das espeCles indicadas e, mesmo, de
diversQsoutl'OS, desde que seja elIe exercido pelo pl'oprio Estado,
cujos proventos revertem afinal para o proprio bem commum.
A prevenção ou o odio contra os monopolios só procede,
quando estes são autorisados á companhias ou a iudividuos,
para o proveito particular dos mesmos.

A questão assáz debatiua Elntre a~ escolas, de saber quaes e
quantas industrias póde o Estado legitimamente exercer Pu ex-
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pIorar, sem prejudicar a iniciativa e os interesses da actividade
privaria, in volve-se no problema, difficil e complexo, de deli
mitar a esphera propria das attribuições essenciaes e acces
sorias do Estado.

A liberdade de critica obre as explorações industriaes uo
Estado tem, principalmente, a sua razão de ser, tratando-_e de
serviços ou emprezas, que o mesmo exerce em competencia com
os individuas ou associações privadas.

Com etreito, é mister que na materia o governo proceda com o
maximo criterio e em inteiro accordo com as condições suc~es

sivas do desenvolvimento intellectual e economico do paiz. As
industrias ou serviços que um Estado pMe ou deve iniciar e ex
ercer no seio de uma nação nova e desproviria de imtrucção, de
saber profissional, ou de capit:les disponi veis, não devem, sÓ
por isso, ser continuadas indefinidamente por conta dOi cofres
publicas, apezar de já terem mudado as circumstancias da
economia nacional.

Si levados deste pensamento, formos porventura rever a lista
das industrias, que a União mantém em competencia com os
particulares, seremos forçados a admittir que, a resp&ito de mais
de uma, ella já deveria abl'i?' máo, sinão no todo, ao menos em
parte. O nosso dizer refere-se particularmente ás estradas de
ferro e aos estabelecimentos otIlciaes do ensino superior, pontos de
que aliás jã. nos occupamos no Titulo Ir. Talvez esteja no mesmo
caso a fabrica de ferre, que o Esta.do possue no Ipanema.

- Quando a intervenção do E~tado no meio economico é manifes
tamente indispensavel, ou quando se trata de serviços exercidos
pelo mesmo para o fim exclusivo de satisfazer a necessidades
capitaes da ordem politica-social, todos sabem, que o lucro de
taes serviços não é nem póde ser o objectivo principal. Este é:
servir bem, ou do modo mais conveniente, aos misteres publicas
e privados; o que, aliá, não exclue o dever para o governo de,
por boas medidas administrativas, procurar recolher de taes
serviços os melhores rendimentos fiscaes que forem possiveis
sem prejuizo dos SeltS fins p1'Ílluzl-ios,- ou de conseguir ao menos
que a respectiva de peza seja. a menos pesada para o Thesouro
Publico.
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Tratando-se, porém, de industrias ou serviços, que não
estejam nestas condições, é dever do Poder Publico bem
apreciar, segundo as especies, as razões subsistentes, pelas quaes
os mesmos serviços continuam por conta do Estado. As vezes
a manutenção d<:1stes importa n'uma despeza injustificavel,
isto é, que o contribuinte carrega sem o devido proveito.

Desde que os serviços desta ordem, em vez de fontes de re
ceita, são simples verbas crescentes de despeza, e desde que esta
não fór manifestamentejustiftcad,t pela utilidade geral dalli re
sultante, a boa regra é : que o E3ta.clo deixe de proseguir na
manutenção ou exploraçl0 de tae3 serviços ou industrias.

Isto posto, pa,semos agora ú. revistar, quaes são os fins e rendi
mentos dos principaes serviçus industriaes da União, que figu
ram, como verbas da sua. receita, nos respectivos orçamentos.

A Casa ela lJioeela

39. A fabricação ela moeda nacional é, em toda parte,
um direito exclusivo do Estado. Outr'ora houve no Brazil casas
de moeda em mais de um logar j actualmente, porém, a Casa
da Moeda, estabelecida na Capital Federal, é a unica existente,
e á ella incumbe a fabricação dita em suas diversas officinas.

A materia é hoje regulada pelo .decreto n. 5.536 de 31 de
janeiro de 1874,e das suas disposições importam ao nos,o estudo:
. 1) Os particulares, que levarem á Ca.a da Moeda metaes para

serem reduzidos á obra, pagarão uma taxa correspondente á
operaç.ão, por que tiverem de passar esses metaes (art. 43 do
dec. cit).

2) As taxas de cunhagem, afinação, fundição, ensaio e toque
do ouro e da prata serão as constantes da tabella que acompanha
o regulamento (art. 44 do dec. cit.).

A tabella, a que se refere a presente disposição, é a seguinte:

OU1'O

Para afinar, quando só contiver cobre e prata ....•
Para afinar, quando contiver em liga outros

metaes •.•.•.•..••..••..•......•.•••.•.••••.••

I 1/2 0
/.
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Para. fundir , , ...........•.....•... ,
Para cunhar .. , , , , ' , , .
Ensaio, cada um , , , .. , , . , . '" , •.. , '"
Toque, cada um .. , , ........•................

Praia

1/2 ·/0
1 %

1$500
,500

Afinar. , , , .. , , , , , . . . 6 %

Fundir , . , . , , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 "/0
Ensaio, car1a. um .. ,., , .. , ,.·.,.·.·, .. · .. ·. I ')00
Toque , " ' ' , , ' , . . . .. . .;400

ObservaçJes - I," O ouro de titulo superior a 0,985 não paga
taxa de afinação.

2." Além ,las taxas de afinal' e fundir, pagam-se dous ensaios
de cada barra.

3." Na taxa ele cunbar está incluida a de fundir.
4." Quando as partes exigirem que o ouro que se tiver de

afinar toque mai de 0,ç.94, pagarão 2 1/2 %, e si o exigirem no
estado de pureza,- 5 "/n.

5.· Toda a quantidarle de ouro ou prata, que for apresentada
para er ensaiad I, paga dous ensaios.

6," Si o ouro rie 0,917, que as partes apresentarem para amoe
dar, contiver cobre, ou cobre e prata, não excedendo esta. de
0,014, paga sómente a t:1xa de cunhar.

7." O valor da prata, que as partes apresenterem para se afi
nal' ou reduzir a bnrr~s, será fixado segundo a base de 78,431 réi:;
por gramma do titulo de 0.917.

Além destas taxas, tambem constituem renda da Casa da
Moeda os preços arbitrados pelo Director para. o fabrico de me
dnlha'. a apurações, as analyses chimicas, as escovilbas e o
custo de quaesquer encommendas de particulares.

A lei reconhece aos pal'ticulares a faculdade de fazer amoedar
o seu ouro na Casa da Moeda, pagas as respectivas taxas (30) ;
quanto, porém, aos outros metaes, a prata, o nikel, o cobre,
nao : o Estado reserva-se o exclttsivo da sua emissão. Todavia, o
governo poderá permittir o cunho da. prata a03 particulares na
Casa da Moeda, devendo a senhol'iagem pertencer á Fazenda Na.

(30) Pelo 3ort. 20 d30 lei n.·j 3 C de 23 de setembro de 1893 se dispoz :.Todn a
mo dR. cunhnctn por conto. do governo serLÍ destinada ao resgate e incineralllento
cIe somma equivalente de papel-mond" .

• A cUllhag~m, emquanto o cambio fo,' infedor de 27 d., serú gl'll.tuiln, ,.
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cional (lei n. 1.083 de 22 de agosto de 1860, art. 4° ;-dec. n. 4822
de 18 de novembro ele 1871).

Como fonte de receita ordinaria. a Casa da Moeda produziu no
ultimo triennio de 1892-1894 uma médiaannual de 46:658$000;
sendo a sua despeza no mesmo periodo (média annual) de
822:654$000.

Este excesso da despeza é relativamente enorme!

Indicações historicas - O aIvará de 9 de setembro de 1686
estabeleceu o imposto denominado-SenhOl'ial da 1I1oedagern
que consistia na diíferença entre o valor intrinseco c o nominal
do ouro e prata amoedados na Casa da Moeda (31).

O direito rIa senhoriagem do ouro soífreu diminuições succes
sivas até sel' afinal abolido.

O preço legal da oitava de ouro de 22 quilates era pl'imitiva
mente de l.'6tlO (lei de 4 de agosto de 1688), e a senhoriagem de
6 2/3 para as peças de 6$400 e de 18 1/2 para as rle 4 ; sendo o
par do cambio sobre a praça de Londres,- para as primeiras
671/2 dinheiros. e para, as segundas - 603/4 ds. por 1$000.

Em 1833 o preço legal da oitava de ouro de 22 quilates fQi
fixado em 2$500, sendo o cambio-par sobre a dita praça de 431/5
dinheiros por 1$ (Lei de 8 ne outubro de 1833). e a senhoriagem
de 6 1/4 (portaria de 23 (le novembro de 1833), que depois foi re·
duzida a I "/o pel", lei n. 164 de 26 de setembro de 1840 (art. 15)
e assim continuou até 1849. em que foi extincta,

Em 1846 o preço legal da oitava de ouro de 22 quilates foi
fixado em 4$. sendo o cambIO par sobre a praça de Londres
27 d. por 1$ (Lei n 401 de II de setembro de 1846).

Autorisado pela lei n. 514 de 28 de outubro de 1848 (art. 31)
e de accor(10 com a lei n. 401 rle II de setembro de 1846. que ele
vara a 4$ o preço da oitava de ouro amoedado de 22 quilates; o
govemo fundou o nosso systema monetario, adoptando o ouro
para padrão de valores, dando á moeda de prata o caracter de
subsidiaria ou de troco nos pagamentos, e marcando as taxas de
cunhagem. fundição e afinação do ouro, e de ensaio e toque do
ouro e prata (decretos n, 625 de 28 de julho e n. 629 de~5 de
agosto de 1819); - em termos mnis explicitas:

I) Conservou-se a relação entre o ouro e a pr1j.ta, anterior·
mente fixada de I: 155/8 (256 réis a oitava de prata.)

2) Admittiu-se a moeda de prata apenas como subsidiaria ou
de troco nos pagamentos (salvo accordo das parte) até 20$, valor
da maior moeda de ouro.

(31) Nn ,resenha 4historico-legislaLiva., que fazemos acerca dns fonLes da re
ceita publIca. dac; qnaes se trat'l ne~'e e no seo-uinLe «TituIClJl' nos servimos de
preferenci~,_do traLnJho organisndo no Theso~ro Nacional. ~ob a denomina'rão
de «Expo,slçao comendo as prinoipaes disposições sobre os artigos da receita
do [mperlo~, publicado por ordem do ~Iioisterioda Fozenda em 1 I· feitas
todavia. , as precisas cOJ'l'ecções e addiLamentos, se"undo o caso e as ~it'cum:
stancias. . n
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3) Deu-se á prata a sekhoriagem de 9,86 "/0 ou 25,25 réis. (de
creto n. 625 de 28 de julho de J849.)

4) Marcaram-se. finalmente, as taxas da cunhagem, fundição,
afinação, ensaio, e toque do ouro, bem como, as de en aio e toque
da prata. (decreto n. 629 de 5 de agosto de 1849.)

Ficou assim abolida a senhoriagem do O!!TO, cobrando-se unica
mente a taxa do fabrico, sob o titulo de «Renda da Casa da
Moeda.» (Leis n. 555 de 15 de junho de 1850, aTt. 9' § 22, e
n. 628 de 17 de setembro de 1851 art. 9' § 20 e outras poste
riores).

Até 1849 cobrava-se a senho1"iagem da prata, sob o titulo geral
de « b1"Qçagem c/o Fabrico das moedas de Ott1"O e pl"ata» (Lei de 31
de outubro de 1835 art. II § 19').

A lei de 8 de outubro de 1833, tendo alterado o parIrão mo
netario, foi em consequencia fixadft a relação entre o ouro e a
prata de 1: 155/8, como já se disse,- dando-se, portanto, á prata
a senhoriagem de 15 J/5 '/0'

Esta senhoriagem foi depois redusida a 5 % (Lei n. 164 de 26
de setembro de 1840 art. 15) e assim continuou até 1849.

A difi'erença entre o valor real da prll.ta (256 réis) e o valor
nominal (281,25) é o que constitue o direito da senhoriagem.

O decreto n. 770 de 27 de março de 1851 fez alterações nas
taxas de ensaio e toque da prata, as quaes foram ainda. modifi
cadas pelo decreto n. 1222 de 26 de agosto de 1853, que altorou
estas e as do ouro, e estabeleceu as da afinaçã.o e fundição da
prata.

Finalmente, o decreto n. 5536 tle 31 de janeiro de 1874 man
dou escripturar conjunctamente, como-Renda da Oasa det Moeda
- a que até então figurava na receita geral do impel'io sob o
titulo de Renda da senhoriagem ela l'l"ata, devendo comtudo nos
b3.lanços constar separadamente o producto da mesma senho
riagem.

A Fabrica da pol ~Ol'O:

40. Foi Cl'eada pelo decreto de 13 de maio de 1808 para o ser
viço do exercito e da armada; mais tarde, porém se autorisou e
venda do seu producto aos particular'es (leis ns. 375 de 3 da.
agosto de 1844 e 2.555 de 17 de março de 1860). A polvora fabri
cada é recolhida ao respectivo deposi to, onde fica sob a adminis
tração do Ministerio da Guerra; e o preço da sua venda foi
marcado na seguinte tabella, annexa ao aviso do ministerio da
Guerra n. 174 de 3 de julho de 1852:

Qualidndes Marcas

De caça em latas de 1 libra ~ FF .
FFF ..

Preços

640 réu

720 »



1

,F ·.

De caça fina solta " FF•. ...•........ '

FFF.•...•.....•..

Grossa.

Qualidades

139 -

Marcas Breços

440 réis

480 »

540 »

G .. 400 »
Dilferentes .

Mina............. 320»

Pó................ 480»

A renda proveniente desta fon te da receita ordinaria fôra no
ultimo triennio (média annual) apenas de ... 540 000.

A despeza. orçada para o exercicio corrente (1895) com as
«Fabricas da polvora da Estrel1a e do Caxip6», é na importancia
total de 142:951$300.

o Corl'eio Ge,"al da União

41. Das disposições legaes, que regulam presentemente este
importantissimo ramo do publico serviço, importam ao nosso
objecto o conhecimento das seguintes:

a) O serviçu dos correios federaes na Republica dos Estados
Unidos do Brazil está a cargo do Mini~terio da Ind ustria, Viação
e Obras Publicas.

b) Este serviço divide-se em intemo ou nacional, e externo ou
inte"nacional ;

1) o intemo comprehende a recepção, transmissão e en trega
da correspondencia de qualquer natureza, dentro dos limites do
territorio da Republica;

2) o extemo consiste na permutação reciproca de correspon
dencias entre os Correios da Republica e as repartições dos
Correios estabelecidos no territorio da União Postal Universal e
as situadas fóra desse territorio, e bem assim, na execução de
serviços que decorram de tratrados e convenções.

Este ultimo serviço é regido pela Convenção Postal de Vienna,
de 4 de julho de 1891 e seu regulamento, approvados por decreto
n. 67 A de 28 de julho de 1892.
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c) A União tem monopolio :
I° do transporte e distribuição de cartas-missivas, fechadas, e

de correspondencias de qualq uer natureza, fechadas como carta ;
20 do fa.brico, emissão e venda de sellos, cartas-bilbete, bi

lbetes postaes, sobrecartas, cintas estampiLhadas, e de quaesquer
outras formulas em que houver estampilhas postaes.

d) Estão excluidas do monopolio de transporte pelo Correio :
lOas cartas abertas;
2° as cartas fra.nqueadas e carimbadas nos correios de origem,

conduzidas por qualquer pessoa e as quejá tenham transitado no
Correio;

30 as que forem transportadas entre dous pontos onde não
haja serviço postal;

40 as que forem levadas á uma estação do Correio;
5" as que forem transportadas no recinto das cidarIes, villas

e povoações onde não haja serviço de caixas para co1lecta de
correspondencias e distribuição domiciliaria, e as que nas cida
des, villas e povoações,onrle houver caixas para col1ecta e distri
bnição domiciliaria, -qualquer pessoa fizer transportar por ser
vidores seus;

6" as cartas fechadas relativas a serviço das estrarIas de
ferro, das companhias de navegação e de transporte, em transito
nos trens, carros e embarcações, com endereço a suas respe·
ctivas estações ou agencias.

e) Além do transporte de cartas-missivas, fechadas, inclusive
as cartas-bilhete, e de corespondencias de qualquer natureza,
fechadas como carta, reservado ao monopolio da União, o Correio
recebe, expede e distribue:

lo bilbetes postaes ;
2° manuscriptos;
30 impressas ;
40 jornaes ;
5° amostras ele mercadorias;
60 encommendas.
nO Correio tambem executa os serviços seguintes:
lo recebe, expede e distr:ibue corresponrlencias com ou sem

valor declarado, e sob as formalidades do registro;
20 emitte e paga vales po taes ;
30 procede á cobrança, por conta de terceiros, d.e recibos,

titulas e obrigações, pagaveis á vista;
40 encarrega-se de tomar assignaturas de jornaes e publi.caçõ!'ls

periodicas ;
5° fornece livretes de identidarle a quem os requisitar.
g) O Correio não expede nem distribue:
1° objecto, cuja manipulação possa ser damnos!l> ao p~ssoa~ ou

ás correspondencias ;
20 ca.rta, pacote ou qualquer objecto de correspondencia que

contenha artigos de ouro, prata, bronze ou nikel, ou de qual-
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quer outro metal de valor. moedas que estiverem em circulação,
joias, perlras finas, objectos preciosos ou sujeitos a direitos de
Alfandega, excepto as encommendas registradas com declaração
de valor'

30 pap~l-moeda, titulos e valores ao portador, pagaveis ã.
vista ou a prazo, bilhetes de loteria, excepto em carta registrada
com valor declarado;

4° cheques postam:;, excepto em cartas registrada.s, com ou
sem valor declarado;

50 artefactos, desenhos e publicações obscenas ;
6° objectos com endereço ou dizeres injuriosos, ameaçadores

ou indecentes;
7° animaes vivos ou mortos, quando inconvenientemente pre·

parados ou acondicionados;
8° plantas vivas e outro orgãos de plantas. taes como

estacas, enxerto, folhas, ramos, flores e raizes de plantas ou
sementes, cujp transporte, por suspeita de alguma mole tia ou
pra"'a, tenha sido prohibido pelo govI'l'DO ;

9' todo e qualquer objecto de correspondencia. cujo peso,
volume e condiçõe. de recebimento não estiverem de accordo com
as regras estabelecidas no regulamento.

11) O Correio Geral da União tamb'em poderá encarregar-se de
caixas econo/Híca po taes nas ua administrações e sub·adminis
trações. (32)

41 a. Pelos varias serviços, que o Correioprestaoudesempenba.
e foram acima enumerados, arrecada elle taxas clivel'sas, na
fórma e condições que a lei e os seus regulamentos prescrevem;
e o producto des5as taxas constitue uma fonte de receita ardina·
ria, que figura no orçamento federal. sob o ti tulo de «Renda do
Con-eio Geral ».

Esta produziu no ultimo triennio uma média annuaI de
3.501:000'; tendo sido a sua despeza annual relativa no
mesmo periodo de 5.193:000$000.

Ainda que com o Correio Geral o Estado tenha em vista, antes
bem servir á collectividade, d que uma fonte de abundantes
lucros, é tod.wia certo, que pod -se e muito convém fazer.
para melhorar essa instituição, afim que ella produza, ao menos,
uma renda, capaz de cobrir apropria despeza.

Estados ha, em que o Correio Geral é mesmo uma das me
lhores fontes da receita publica.

(32) Este sorviço depende ainda tle ser regulalllentado, IJara que possa ter a
devida execução.
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Indicações historicas-A renrla do Correio Geral no Bl'azil foi
creada pelo aivará de 20 de janeiro de 1798; e os actos princi
paes dos Poderes Legislativo e Executivo sobre o serviço dos
Correios tem sido desde então os seguintes:

A Cartn. Régia rle 24 de setembro de 1817, creanrlo o Correio eo
tre a cidade de S. Paulo e a villa de Porto Alegre (hoje cida1le)
ela Capitania (hoje Estado) de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

O Decreto de 5 de maio de 1829.
A Lei n. 243 de 30 de novembro de 1841, art. 17. autorisou o

governo para, d ntro de um anno, melhorar -o. Repartição do
Correio, podendo alterar as taxas estabelecidas no regulamento
de 5 de maio de 1829, e qUlesquel' outras disposições.

Em virtude desta autorisação foram publicados os decretos
ns. 254 e 255 de 29 de novembro de 1842, que alteraram as taxas
do porte,

A autorisação para a roforma do Correio foi prorogada pela
Lei n. 317 de 21 deoutubro Je 1843, por mais u~ anno.

O Decreto n. 314 de 12 dejulho de 1843 regulou a cobrança
dos portes ct.os autos-crime e mandou dar curso gratuito aos
processos dos réos notoriamente pobres, e tambem ex.pedir quaes·
quer. outros ex-officio, quando as partes se não prestassem ao
pagamento adiantado dos respectivos portes.

O Decreto n. 341 de 10 de fevéreiro de 1844, declarAndo como
deve ser interpretado o art. lo do decreto n. 314 de 12dejulho
de 1843.

O Decreto n. 399 ele 21 de dezE'mbro de 1844, dando
regulamento para o serviço dos Correios do impel'io e re
servando para o Governo a faculdade de elevar gradualmente as
taxas do porte da cartas e mais papeis até equilibrar-se a re
ceita com a despeza.

A Lei n. 396 de 2 de setembro de 1846, art. 19, alterou as
taxas das folhas periodicas.

O Decreto n. 637 de 27 de setembro de· 1849 deu regulamento
interno para a administração postal da Côrte e provinoia do Rio
de Janeiro.

O Decreto n. 638 de 28 de setembro do mesmo anno mandou
observar em todas as administrações dos Correios do imperio
varias djsposições do decreto n. 637 citado.

O Avj o do ministerio do imperio de 26 de fevereiro de 1850,
mandtwdo que não se entreguem cartas avulsas apresentadas
pelo comandantes dos vapores, sem que tenham sello rluplo, ou
as pessoas, a quem forem dirigidas, satisfaçam em seilos o que
faltar para. inteirar esse porte.

O Aviso do mesmo ministerio n. 192 de 30 rle outubl'o de
1850 regulou a cobrança. do porte das cal'tas vindas do estran
geiro para os a signantes do Correio da Côrte.

O Aviso do mesmo mioi teria n. 238 de 16 de dezembro de 1850
declarou que as gazeta inglezas devjam transitar livres de
porte, qualquer que fosse o ponto da partida ou chegada, con·
forme o ajuste com o governo de S. M. Britanica.
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o Aviso do ministerio do imperio n. 97 de 10 de março de
1851. mandando executar o accôrdo adll.icional ao de 14 de outu
bro de 1 50 para regularisar o serviço dhs malas tran portadas
pelos paqnetes a vapor da Real Companhia da Grã-Bretanlla.

O Decreto n. 787 de 15 de maio rle 1 51. regulando o modo por
que nas administrações e agencias do Correio se deve procedel'
á, queima da cartas atrazadas, para evitar a perda elos valores
e elocumen tos que ellas encerrem.

A Lei n. 628 ele 17 de etembro de 1851, manelando restabele
cer o porte do Correio sobre as folhas periodicas, na fórma do
art. 19 da Lei n. 396 de 2 de setembro de 1846, que nesta parte
alterou a disposição doart. 185 do regulamento n. 399 de 21 de
dezembro de 18-14.

O Decreto n. 1682 de28 de novembro de 1855, que alterou algu
mas di posições do regulamento n. 399 de 21 de dezembro de 1844.

O Aviso do ministerio do imperio n. 276 de 21 de agosto de
1857, estabelecendo o mono por que deve proceder o Director
Geral dos Correios na abertura de cartas suspeitas de conterem
brilhantes ou objectos sujeitos a direitos.

A Lei n. 939 de de 26 de setembro de 1857, art. 29, § 8D
, auto

risou o governo para refornilar o Correio, organisando uma sec
ção encarregada do serviço postal para fóra do imperio.

O Decreto n. 2747 de 16 de fevereiro de 1861, que, fazendo a"
distribuição dos serviços do novo ministerio creado da« Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas », incluiu naquelles o dos
C01Teios Terrestres e Mal'itimos. Até então, o Correio Geral fôra
subordinado ao Ministerio do Imperio.

O Decreto n. 3443 de 12 de abril de 1865, e o de n. 3532 A de
18 de novembro do mesmo anno, e3tabeleceram novas taxas das
cartas e mais papeis. ..

O Decreto n. 3675 de 27 de junho de 1866 elevou a taxa do
porte impIes das cartas f1. 100 réis durante o exerc:cio de 1866
1867, dispo ição esta, que tornou-se permanente por força do
decreto n. 3903 de 26 de j linho do me mo anno.

O Decreto n. 7695 de 28 de abril de 1880, alterando algumas
disposições do decreto n. 3443 de 12 de abril de 1865, e creando
bilhetes postaes.

O Decreto n. 7841 de 6 de outubro de 1880, que tornou exten
sivo aos limites do Correio urbano o uso do' b,IlJetes postaes, e o
aviso n. 46 de 6 de agosto de 1883 do Ministerio da Agricul
tura (boje da Industria) que creou as cartas bilhetes.

O Decreto n. 9.913 de 26 de março de 1888 promu19ou novo
regulamento pala os serviços do Correios do imperio.

O Decreto do Governo Provisorio n. 368 A de 1 de maio
de 1890, que reformou os erviços do Correio Geral.

O Decreto n. 1.216 de 27 de dezembro de 1890, fazendo altera·
ções no regulamento que havia sido expecfido pelo decreto ante
rior de I de maio.

A Lei n. 194 de II de outubro de 1893 autorisou a reforma
do Correio Geral, sobre as bases na mesma indicadas.
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o Decreto n. 1. 692 de 10 de abril de 1894 promulgou novo
regulamento geral, em virtude da lei supradita.

A Lei n. 272 de 10 de junho de 1895 autorisou a revisão do
res;ulamento de 10 de abril dito, conforme as bases nella indi
cadas.

A impr'esscto das Zeis e deer'etos

42. OEstado reservou-se entre nós o privilegio exclusivo, não
só da impressão das leis, decretos e resoluçÕes do Poder Legisla
ti vo Nacional, mas tambem dos demais actos oillciaes do Governo,
especificados nas leis ns. 369 de 18 ele setembro de 1845 e
n. 2.940 de 31 de outubro de 1879.

A impressão de taes documentos, bem como a do Diario OlfieiaZ,
devem ser feitas na Imprensa Nacional (decreto n. 2.491 de
30 de setembl'ode 1859, e lei citada de 1879, art. 19.)

A renda proveniente da venda dos di versos trabalhos aci ma
.indicados faz parte da receita publica federal; mas, sendo ar·
recadada e escript urada conjuncta.mente com outros rendimentos
da Imprensa Nacional e Diar'io O/fici(!Z, não é mister consignar
aqui a sua importancia em separado; ella inclue-se na renda
total dalmpl'ensa Naciona.l e Diar-io OlficiaZ ditos, que será mais
adeante m~ncionada.

A coneesscIo ele pennas d'agua

43. A despeza com a canalisação das agua~, sua conservação e
estabelecimento de fontes e chafa.rizes, fora do Municipio Neutro,
pelo § 30 do al't. 20 da lei n. 40 de 3 de outubro de 1834, ficou a
cargo das administrações provinciaes.

Mas no Municipio Neutro, hoje Distl'icto FecZer'aZ, corre por
conta dos cofres fe-Jeraes, e se acha a cargo dc1 Repartição
das Obras Publica3. (Regulamento de I de dezembro de 1836,
decretos n . 44 de 12 de março do 1840, e 3 2 de 2 de junho
de 1843 )

« As aguas assim canllisad.1 , assumindo a qualidade de pro
pl'io nacional, são susceptiveis de ali nação; e por isso se conce
de o goso dellas a particulares para uso de suas casas, chacaras
e estabelecimentos, mediante ulha modica retribuição do conces
sionario .»

-,
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A renda (média annuaI) arrecadada no ultimo triennio das
pennas de agua róra na somma de l. 006: 000$000.

E adespeza orçada para o anuo financeiro correute (1895) com
o aba, tecimento de :1gua á Capital Federal é de 713:000 000.

Indicações histOl'icas-Para Opagamento da taxa são os predios
di vididos em 4 cla ses, segundo o valor locativo.

A !" comprehende os l?redios cujo aluguel annual não exceder
de 60$; - a 2" os de 60$ a 300 ; - a 3" os de 300$ a 600$; e
a 4" finalmente os de 600" aI: 000$000.

As quotas do imposto são as seguintes :

- Predios de 2" classe .
3"» '" .
4"» .

- São isentos do imposto: 1. o Os predios de 1a classe; 2. o As
casas rle caridade.

A cances ão de aguas publicas a particulares é de data muito
antiga, como se vê, entre outros, do decreto de 12 de novembro
de 1812; mas a autorisação por lei só foi conferida no regula
mento n. 39 de 15 de ianeir'o de 1840, o qual e tabeleceu o do
nativo de 100. por penna de agua, pago por uma só vez, e appli
cado ás obras do aqueducto de onde a :1gua proviesse,

O decreto n. 205 de J7 de maio de 1843 alterou o regulamento
de 1840, substituindo a retribuição por um arrendamento an
nual de 24$ por penna d'agua concedida, e fixando o prazo de
seis annos, prorogavel.

O aviso de 21 de dezembro de 1849 declarou que nas conces
sões prorogaveis de pennas d'agua se não cobrasse a renda de·
pois de expirada a primeira conces ão, sem a prorogação desta;
pois que, findo o prazo da primeira, não podia elIa prevalecer,
devendo contar-se tanto o prazo do arrendamento, como o das
prorogações, da data do titulo da concessão, e sendo o concessio
naria obrigado a exhibil-o dentro de um mez contado do dia da
concessão, ou daquelIe em que expirasse o prazo do arrenda
mento.

A doutrina deste aviso foi modificada pelo de n. 77 de 15 de
março de 1854, que declarou começar da data do gozo e não da
concessão o onus imposto aos mesmos concessionarios.

Suscitando-se duvida sobre serem ou não sujeitos ás disposi
ções do decreto de 17 de maio de 1843 os concessionarias, que
estavam no gô o de pennas d\lgua em virtude elo regulamento
n. 39 ele 15 de janeiro de 1840, loi eUa resolvida pelo aviso de
20 tle dezembro de 1840, que declarou Dão estarem nquelles con
ces iODarios olJl'igatlos á, di posições innovadas pelo citado de
creto de 1843.

O decreto TI, 2898 de 12 de março de 1862 mandou no art. 5"
que pela conces ão de penna d'agua, além dos emolumentos e
selIo, se cobrasse a contribuição anuual de 24 , e de 6 em C:i

A. C. 10
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annos mais a. qua.ntia de 11 ,correspondente MS direItos a. qUê
OS concessionarias ficavam sujeitos pela. apostillas do. pro
rogação.

A quota do impo to foi elevada de 24$ a 36 annuaes pelo de
creto n. 3645 de 4 de maio de 1860.

Pelos titulos de concessão de penna u'agua e das apostillas, no
caso de transferencia, pagavam os concessionarios o sello de
15$200. (Regulamento n. 2645 rle 4 de mai.o le 1866, art. 7°,
e decreto n. 7540 de 15 de novembro de 1879.)

Nenhum predio podia ter mais de uma p nna d'agua, excepto
aquelles onde exi tissem fabricas, collegios, casas de banhos ou
boteis com accommodações para mais de 50 pessoas, e hospitaes,
aos quaes poder-se-bia conceder até o numero de tres. .

Cada penna de agua dava dirl'ito ao conce~sionario ao uso
diario de 1200 litros mediante a referida contribuição de 36. '000,
pagando 10 réis por hectoliko excerlente. (Decreto n. 3645 e
Regulamento de 4 de maio de 1866.)

Das disposições acima citadas algumas foram abolidas e outras
modificadas, em virtude do disposto no § 2° do art. 1° da Lei
n.2639 de 22 rle setembro de 1875, que autorizou o Governo a
despender a quantia de 19.000:000 com as desappropriações e
obras nece sarias ao abastecimento de agua á Capital do Imperio,
tornando Obl'igatol'ia a canali:;ação para todos os pl"edios situados
dentro dos limites da àecima urbana, e sujeitando os proprieta
rios ao pagamento de taxas variaveis, segundo o valor locativo
dos predios.

Para regular esbs taxas, baixou o regulamento provisorio
annexo ao decreto 11. 8774 de 25 de novembro de 1882.

Em virtude rleste decreto são os proprietarios sujeitos á taxa
competente, 30 dias depois de publICado no Dial'Ío Otficial e
jornaes de maior circulação, o arrolamento dos predios, para os
quaes tiverem sido em cadamez feilos os trabalhos de derivação,

Cada penna de agua deve fornecer 1.200 litros em 24 horas.
Além da. penDa obrigatoria, podem os proprietarios pedir

outras para. o me mo predio mecliante o pagamento da taxa
provi oria. de 36 annuaes por penna de agua. (Art. 8 do
decreto n. 8775 de 25 de novembro de 1882.)

Para. as propriedades, que se compoem de quartos ou pequenas
accommodaçõe com entrado s independentes por um pateo,
corredor ou avenida em communi.cação com a rua por uma.
entrada commum, vulgarmente conhecidas pela rlenomJDação
Cortiço -, o supprimenlo deve ser feito de fórma que corresponda
uma penna de agua para cada grupo de 6 ou fracção de fi quartos
ou accommodações de entrada independente, e taxado o pro
prief.:trio, pelo numero de penna de agua assim determinado,
conforme o valor locatiVo de cada gl'UpO.

No caso ele tran.fel'encia de domínio dos predios ou esta
belecimento , o novo proprietal'io é I'e~pon avel pela taxa
corre pondentH ao exercicio em que e:tfectuar a acquisição, e
bem a sim pela dos anterior s que porventura se acbar em
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debito. (Art. 16 do deoreto n. 8175 de 25 de novémbl'o de
1882.)

Estan r1 0 desoccupada qualquer Msa por mais de 6 mezes, o
proprietí1rio tem o direito ao desconto da taxa pelos mezes
correspondentes ao tempo da de occupação, comtanto que o
requeit'a ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas (hoje dito d'L Industria, Viação, etc.) antes de encerrar
se o exercicio correspondente. (Art. 17 do decreto n. 8775 de 25
de novembro de 1882.)

A Imprensl( Nacional (33)

44. Segundo o regulamento promulgado pelo decreto
n. 1541 C de 31 de agosto de 1893, a Imprensa Nacional tem
por fi;n:

1.° ExecutaL' todos os trabalhos graphic03 e accessorios de
que precisarem as Camaras Legislativa, a'> Secretarias de Es
tado, os tribunaes de j u 'tiça e as repartições e estabelecimentos
publicas da Capital Federal, mediante a devida indemnisação.

2.° Encarregar-se de iguaes trabalhos, sem preterição dos
menclOnados no numero anterior, para os governos dos Es
tados, camaras municipaes e particulares, sob a mesma, con
dição.

3. °Vender em collecções, ou em avulso, as leis, decretos e
actos do governo, assim como os varias productos de suas
officinas:

4.° Editar o Dial'io Official.
-E' eIfectivo para a Imprensa Nacional o privilegio que per

tence aFazenda Publica, em virtude do art. 35 da lei n. 869 de
18 de setembro de 1845, decreto n. 2.491 ele 30 de setembro
de 1859, e art. 19 da lei n. 2.940 de 31 de outubro de 1879.

- A receita da Imprensa Nacional provém do p'roducto :
1.° Da venrla dos actos, cuja impressão é privativa da

Imprensa Nacional;

( 33) o decreto do 13 de maio de 1803 creou nesta cidado n. ~ 101 pressão
Regia. ~.

Roorgn.ui adn. dopois palas gl1\'ernOS do Imporia, debaixo do titulo de .Typo
graphia Nacional., pcrSlstio com osla denominnção até ao anno de 1885, quando
tomou o d(.~ « Imprensa. aClonnlb, que ninda conSCr\'n.

O sou producto figurava, n. p"incipio, del>aixo do titulo gorai de - Renda dos
Estabelecimcmos da Administração GOl·n.I-: Oln.S,:>' datal' d:>.loi orçn.mentl\rin. do.
17 do setombro d 1 51, passou a ser indicado, COIUO .verba. ol·dinn.ria e distinc la
no ol'çamonto da roceiLa.
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2. o Da venda de obras e impressões feitas por ordem e conta
do Governo;

3. o Da impressão de obras ou trabalhos por conta do Governo
ou de particulares;

4. o Da venda de productos das oficinas, de serviços acces
sorios e ela fundição ele typos, estereotypia e galvanoplastia ;

5. 0 Das assignaturas do Dia"io O(ficial, lsendo as officiaes
pagas pelos ministerios que ueterminarem a remessa (lei n.2940
de 31 de outubro de 1879, art. 19) e da venda de numeros
avulsos do Diado O(ficial;

6.0 Das publicações no Dial'io O(ficial, pagas por particulares,
de decretos e actos oficiaes que attenderem a interesses. indi
viduaes ou de associações, assim como, de publicações solici
tadas, - editaes, declarações e annuncios;

7." Da publicação do expediente, declarações e annuncios das
repartições publicas (lei citada n. 2940) ;

8.o Da venda de macllinas, utensilios e quaesquer outros objec
tos que se tornem inuteis ou desnecessarios ao estabelecimento;

- O levantamento das contas dos devedores terá por
base o custo da mão de obra e da materia pl'ima, com o accres
cimo de 5 0/. para o deterioramento de machinas e utensilios, e
mais, sobre as tres parcellas -20 a 30 "/0 , conforme a natureza
do trabalho.

- O preço das collecções de leis em brochura será
calculado na razão de 60 reis por folha de oito paginas.

- Na venda de obras avul 'as, sempre que a importancia
exceder de 100$, haverá o abatimento de 15 %,

- O pagamento de obras particulares editadas pela
Imprensa Nacional, far-se-ha por t"olha impressa ou em duas
prestações: a primeira arleantada, e a segunda, d pois da im
pre ~ão da ultima folha ou antes da entrega da obra.

- Quando, em virtude de autorisação do Ministerio da
Fazenda, o pagamento for a prazo, precederá contracto lavrado
na DirectorIa e.o Contencioso do Thesouro FerJeral.

- A Imprensa Nacional não p'l1e publicar obra al
guma p r conta propl'ia, nem receber em pagamento uas des
peza.s que ti '-01' fei to com obra' pa,'ticulal'e,', exemplare das
me"ma' obras.

Não e adllli ' ivel na ImprenSêt Nacional o pagamento por jogo
de conta ; a fi llantia devida pela' r partições e e tabeleci
menLos I ublico 'e1'ão p1.gas ao 1'e poctivo LlJe 'oureil'o pela Pa~

gadoria do Til souro ou pelas repartições autorisadas a fazer
pagamento, e incluidas no balancete mensal.
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Os rendimentos dos di:lferentes serviços, acima indicados,
constituem uma verba da receita ordinariasob o titulo de-Renda
da Imprensa Nacional e Dial"io OfficiaL-, a qual produziu no
ultimo triennlo uma média annual de 623:184 '000. A despeza
relativa no mesmo periodo fàra de 931: 120'000.

- A' Imprensa Nacional é egualmente applicavel a conside
racão, que atraz fizemos sobre a receita e despeza do Correio
Geral.

o TeLegl'apho FecleraL

45. O servi;o do Tdegrapho é actualmente regulado pelo
decreto n. 1663 de 3::> de janeiro de 1894, e das suas disposições
importam ao nosso objecto as seguintes:

a) O direito de estabelecer e explorar linhas telegra
phicas intel'-estar1o:J.es pertence exclusivamente á União. Sob a
denominação de linhas telegl'aphicas estão comprehendidas as
linhas telephonicas.

O exercicio desse direito poderá ser concedido a emprezas
particulares, sujeitando-se elias á fiscalisação do governo fe
deral, tanto na construcção, como no trafego, e aos demais
onus fixados no acto da concessão.

b) E' tambem da exclusiva competencia do governo fe
deral, a concessão para o estabelecimento de quaesquer condu·
dores electricos, que não sejam da prerogativa dos Estados por
disposição constitucional.

c) As linhas telegraphicas de propriedade da União des
tinam-se ao serviço da administração pul)lica, dos particulares
e ao serviço internacional.

I) Serão todas construidas c conservadas pOl' pessoal da
Repartição Geral dos Telegraphos ou sob a sua fiscalisação, e
em condições taes que possam satisfazer ao estatuldo no art. 40

da Convenção de S. Petersburgo e art. lo do Regulamento In
ternacional, segundo a revisão de Pariz.

2) Ao governo federal compete exclusivamente fazer inspec
cionar as linhas telegraphicas da União e punir as üt!to,s com
mettidas, pelos meios definidos no regulamento.
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d) Os conductores electl'icos pertencentes aos Estados, ás
vias ferreas e á outros concessionarios, terão a denominaçao l1e
linhas estadoaes e particulares respeclivamente, pal'a se distin
guirem das da. União.

e) A tarifa para. a transmissão telegraphica nas linhas da Re
partição Geral dos Telegraphos é a seguinte:

la, taxa de 70 réis por palavra em distancia minima determi
nada e de multiplos de 70 réis na proporção do augmento da
distancia, para os telegrammas interiores;

2', taxa de 400 réis por palavra, si o telegramma percorrer
uma zona, e de 600 réis si percorrer duas zonas, para os tele
grammas exteriores procedentes ou tlestinados ao Brazil :

3', taxa de 400 réis por palavra uniformemente para os tele
grammas em transito nas linhas brazileiras, seja qual for a via
da procedencia e a do destino.

O O serviço telegraphico da imprensa terá uma reducção de
50 % sobre as taxas adoptadas, desde que os telegrammas satis
façam as condições exigidas no regulamento.

g) As zonas em que se divirle a rede telegraphica brazileira
para os eifeitos da taxação, quanto ao serviço internacional,
são assim divididas: a do norte, desde as fronteiras do
Amazonas até a Capital Federal; a do sul, desde a Capital Fe
deral até ás fronteiras do Pal'aná, Rio Grande do Sul e Matto
Grosso.

As estações tia Capital Fffderal e as e tabelecirlas em ramaes
que della il'l'adiem ficam consideradas na zona sul ou na
zona norte, segundo a procedencia ou destino dos telegrammas,

Os ramaes para o interior dos Estado.> de Minas Geraes
S. Paulo e Matto Grosso fazem p:J.rte da zona do sul,

h) O- enilereços registrados em forma convencionada ou abre
viada pagarão a taxa de 10$ annualmente, observarIas as dis
posições regulamentares.

i) Na e tação ao serviço da Praça do Commercio da Ca
pital Federal e nas estações estabelecidas em portos quaes
quer ou praças commerciaes de qualquer dos Estados, se farão
assignaturas de 5$ mensaes que darão direito ao assignante de
receber em seu domicilio, quando este estiver dentro do quadro
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urbano, participação dos navios entrados e sahidos no respe
ctivo porto.

- Qualquer aviso avulso sobre movimento do porto pagará
a taxa de 400 reis.

j) Os telegrammas urbanos pagarão a tina de 50 reis
até 20 palavras, e mais 200 reis por cada 10 ou fl'acção de 10
palavras de excesso.

h) A taxa dos telegl'ammas é calculada por palavra pura e
simples, t:J.nto para os telegl'3.mmas interiores, como para os
internacionaes.

- Só para o serviço dos telegrammas urbanos fica cl'eada
a fórma do telegramma normal de vinte palavras.

l) A cobrança das taxas effectul-se no ponto de partida.
1.° Exceptunm·se os telegrammas, com a indicação de faça.se

seguir, as despezas de conducção e as taxas dos telegrammas se
maphoricos, que são cobradas pela estação destinataria.

2.° Todas as vezes que llOuver cobrança na estação terminal,
EÓ será entregue o telegramma ao destinatarlo, mecliante paga
mento da taxa devida.

3.° Quando a estação expeditora de um telegramma para
fa;;el' seguir, tiver motivos p3.ra duvidar do pagamento por parte
do destinatario, o expeditor deixará em deposito a importancia
da taxa, que lhe será restituida logo que o destinatario a houver
pago,

m) Acontribuição que dá direito a conversação telephonica do
assignante com todos os outros da mesma rede e de 40$ annuo.es,
paga em duas pres tações .

1'1) A taxa dos phonogrammas e de 500 reis por 20 po.
lavras e mais 200 reis por excesso de 10 ou fracção le 10
palavras.

o) A tua da conversação telephonica em Cabina Publica
da rede urbana e de 500 reis por cada cinco minutos.

p) Nas linhas inter-urbanas a taxa será. de 1$500 por cinco
minutos de con versação em distancia inrerior a 100 kilometros.
Para cada cinco minutos ou fracção em excesso, mais 1$000.

- Nas linhas de extensão superior a 100 kilometros o. taxa
será "fixada em cada caso particular.
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Os rendimentos das differentes taxas do Telegl-apho consti
tuem uma verba da receita ordinaria, a qual produziu no ulti
mo triennio uma média annual de 1.999: 000$000. (34)

A despeza feita (média annul1l) com o Telegrapho Geral da.
União no triennio de 1892-1894 fàra de 5.390:000$000.
Este excesso enorme da despeza sobre a receita deixa ver clara
mente, que o serviço telegraphico, feito por conta do Thesouro
Federal, ainda não se acha convenientemente organisado ou
devidamente explorado.

IYldieaçõe~ historieas - O serviço dos telegraphos foi organi
sado regularmente no Brazil pelo decreto n. 2.614 de 21 de julho
de 1860 j e os actos posteriores, mais importantes 'obre o mesmo
constam dos seguintes:

Decreto 11, 3288, de 20 de j unho de 1864, reorganisando o
serviço geral dos telegraphos.

Lei n. 1768 de 9 de julho de 1870, autorisando o governo a.
impor multas por infracções regulamentares até200"OOO.

D creto n. 4553, de 28 de dezembro de 1870, dando novo
regulamen to ao serviço geral dos telegraphos. E' considerado
como aeto O1'ganieo da «Repartição Geral dos Telegl'aphos",

Decreto n. 6701 de la de outubro de 1877, promulgando os
actos diplomaticos, pelo quaes o Brazil adheriu á Convenção
Telegraphica 'Iuternacional, celebrada em S. Petersburgo a 22
de Julho de 1875.

Decreto n. 8354 de 24 de dezembro de 188], dando novo re
gulamento geral.

Decreto do governo provisorio n. 372 A, de 2 de maio de 1890,
reorganisando o serviço geral dos telegraphos na Republica.

Decreto (vigente) n. 1663, de 30 de janeiro de 1894, dando
novo regulamento geral aos varios serviços.

- Foi a lei orçamentaria n. 1507 de 26 de setembro de 1867,
que contemplou. pela pl'imeira vez, os rendimentos do Telegra·
pho, como verba ordinaria da receita, sob o titulo ele «Renda
elos telegl'aphos eleet I'ieos. »

Os Estabelecimentos de Illstl'LCCçciO

46. Os serviços indicados debaixo deste titulo, é desnecessario
dizer, são emprehendidos ou executados pelo Estado com intuitos

(31) Elstn incluiria. na somma. a. illlp rta.ncia proveniente de f,', O, la, ouro
por palavra, de telogl'3Ulll1as em percurso nos cnbo$ da (,lBrasilian ubmnrine
OompRoy Limi,uI).,-ex Yi da olausula III do deo. n. 9d, .... de 30 da julho de
:I 92, que transferiu :i" 'outh Amel'icall CabIe Comp'IIY. a concessão feita fi.
-rndia Rubber Gutta Percha. and 'l'elegmph Works Oompan)'. ele 1l de ailril
de 1891.
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difrerentes do lucro pecuniario. Exforçar-se para que [l, collectivi
dade recolha dos mesmos os mais satisfactorios resultados, e para
que estes custem o menos possivel ao Thosouro Nacional, - é o
melhor que o Poder Publico póde pretender a semelha.nte res
peito.

Os estabelecimentos de instrucç'ão, que á União tem a seu
cargo, e cujos rendimentos figuram na receita federal são:

1) Do ensino sl~perior :

As Faculdades de Direito do Recife e de S. Panlo.
As Faculdades de Medicina da Capihl Federal e da Bahia.
A Escola Polytechnica na Capital Federal.
A Escola de Minas em Ouro Preto.
Nestas instituições dilferentes cobram·se taxas de matricula e

de insCTipÇiío pa.ra exame, além do sello das certidõe3, attestados
e diplomas; -8 o seu producto é escriptul'ado nas tabeUas da
receita federal, sob o titulo de « Renda das matriculas nos es
tabelecimentos officiaes de instrucção superior». As taxas exigi·
das são as marcadas'na lei, e a sua arrecadação é feita na época
e forma que os regulamentos estabelecem. (35)

- A media annual da renda arrecadada dos estabelecimentos
de ensino superior no ultimo triennio fora de 147:767$000.

- Adespeza orçada para a sustentação dos mesmos, segundo
já foi indicada á pagina 50, é no exercicio corrente de 1895, na
importr.ncia total de. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.690: 000$000

assim distribuida :

Faculdades Juridicas (duas)................ 593:000S000
Faculdades de Medicina (rluas).............. 1.386:000 '000
Faculdades de Engenharia (a Escola' Poly-

techuica e a de Minas)...................... 711: 000$000

(Virle: decreto de 7 de novembro de ]831, capitulo 3° ; L L. de
3 de outubro de 1832,litulo 3°e n.317 de 21 de outub,'o de 1843;

(3~) As matl'iculas e inscl'ipções de exame em algnns estabelecimentos de ensino
ela niiio como,-a Escola Naval, Escola Milital', Escola Nacional de Bellas
Ades, e tambem, por disposlção especial. na Escola de ~Jinas são gratuitas.

Conforme o codigo do ensino superIor, colHa-se actualmenLe IaO.... de ma.
tricula e igual sarnlUn. pela inscl'ipcão de exame. Si esLa ultima 6 requerida por
individuo, não matriculado, a taxa é de 0.,:000
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DD. ns. 1386 e 1387 de 28 de abril de 1854; L. n. 1507 de 26
de setembro de 1867, art. 26 ; D. n. 5.600 de 25 de abril 1874,
aH. 44; -O. n.8024 de 12 de muço de 1881, ar't, LI;
DO. n. 9360 de 17 de janeiro de 1885, e n. 8311 de
25 de outubro de 1885 ; Codigo das instituições do ensino upe
rio!', prolllulgado pelo decreto n. 1159 tle 3 de dezembro de 1892
e approvado pela lei n. 230 de 7 dezembl'o 189-1.)

2) Do ensino secundario e l'''ofissiona~ :

O Gymnasio Nacional;
O Instituto dos Surdos-Mudos;
O Instituto Nacional de Musica.
- O Gymnasio Nacional (dec!'eto n, 981 de 8 de novembro de

1890) é a continuação do -Instituto Nacional de Instrucçrio Seetln
dm'ia (dec, n. 9 de21 denovembrode 1889) e do estabelecimento,
outr'ora denominado, Impe1"ial CoUegio de Ped?'o II (decreto de 2
de dezembro de 1837), o qual por sua vez representava a trans
formação de dous institutos anteriores-o L!Jceu lI!fecanico (de·
creto de 12 de dezembro de 1831) e o antigo Seminario de Sao

Joaquim (decreto ~e 19 de maio de 18Z1).
O Gymnasio Nacional é dividido em Intel'nato e Externato

(decreto n, 2006 de 24 de outubro de 1857; ido n. 1194 de 28
de dezembro de 1892, e n. 1652 de 15 de janeiro de 1894) e tem
por fim : uar a instrucção secundaria, de maneira integral, aos
que se matriculam e frequentam as suas difi'erentes aulas.

Os seus rendimentos provém:
- das taxas de matricula ou inscripção para exame;
- das pensões pagas pelos alumnos, que recebem instrucçi10 DO

lntemato, além de certo numero, que o regulamento manda
admittir, como gratuitos.

O producto de taes rendimentos figura no orçamento da re
ceita federal sob o titulo de «Renda do Gymnasio Nacional».

Esta deu no ultimo triennio uma média annual de 24:754$.
A sua de peza, orçada por exercicio corrente, é de 518:060"'000.

- O Instituto dos Surdos Mudos foi creado pelo decreto n. 2771
de 29 de setembro de 1877 e o seu patrimonio é ainda relativa
mente pequeno - 105:200 ~ 000.

Alôm do rendimento deste patrimonio, tem mais o Instituto
de cada alumno interno a pensão annual de 500$000,



- 155-

Não é, porém, dos rendimentos proprios, que são realmente
insignificantes, que o mesmo subsi$te; a despeza da sua sustenta
ção corra por conta dos cofres da. União,e na. importancia annuaI
de 90:365$, conforme a lei orçamentaria do corrente exercicio.

Os alumnos do Instituto recebem a instrucção elementar, e
com e ta o ensino profiissional nas oflicinas ele encadenl,ação e
sapata1'ia, existentes no mesmo,

A ren1la, que o Instituto arrecada, é tamhem insignifi
cante: a sua média annual no ultimo triennio fôra apenas de
10:000 000.

- O Instituto Nacional de Musica foi creado pelo decreto do
Governo Provisorio n. 143 de 12 de janeiro de 1890, sendo pelo
mesmo decreto extincto o Conse~"l)atorio de Musica então ex
istente, como secção annexa á Academia dg Bellas A~,tes, hoje
dita, Escola Nacional de Bellas Artes.

O patrimonio do COllservatorio extincto foi arrecadado e re
colhido ao Tl1esouro Nacional, e por conta deste se mandou fazer
todas as despezas com o pessoal e material do novo instituto
creado.

O Instituto Nacional de Musica destina-se ao ensino completo
da musica a nacionaes e estrangeiros de ambos os sexos; e cobra
dos alumnos aspi1'antes e elos ma(j'iculados elefinitivamente nos
seus cursos, taxas marcadas na lei,-cujo producto entra para
a receita federal. A importancia dessas taxas é insigficante;
dera uma média annual de 906$ no ultimo triennio, Ades
peza annual orçada cem o referido instituto é de 155:000$ no
corrente exercicio .

A Fabrica do Fen'o do IJ.lanemc~

47. Por conta do Thesouro Nacional é feita, desde muito, a
exploração das minas de ferro de S. João de Ipanema na ex
província, hoje Estado, de S. Panlo; havendo para esse mister
uma bem"montada fabrica no logar supradito, que continúa a
ser do dominio privado da União.

A principio, a Fabrica de Ferro de Ipanema ficou a cargo do
Ministerio tia Guerra, mais tarde (1877), passou para o Minis·
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terio da Agricultura, actualmente denominado «da Industria,
Viação e Obras Publicas» e, afinal, voltou novamente para o
Ministerio da Guerra, (Decr, de 26 de maio de 1834 e Lei n, 628
de 17 de setembro de 1851, art. 9'; DecI', n, 6.727 ele 3 de no
vembro de 1877.)

O producto da venda do ferro extrahido, fo~jaclo ou ",asado

em diversas fórmas, constitue a verba de receita federal que
apparece no orçamento, sob o titulo «Renda da Fabrica de
Fel'ro de Ipanema», a qual deu no ultimo triennio a média an
nual de 110:000 '. A ciÜ'a annual da despeza. com esse ramo de
exploração industrial por conta do Estado é, conforme a lei or
çamentaria vigente, de 205:175$800.

As Estl'adas d~ fel rJ da Uniao

48. A União é proprietaria, e explora por conta propria as
E tradas de Ferro que figuram nos seus orçamentos sob as de
nominações seguintes:

I) Estrada de Ferro Central do Brazil.
2) » » »de Sobral.
3) » » »de Baturité.
4) » » »Sul de Pernambuco.
5) » » »Central de Pernambuco.
5) » » »da Parahyba.
7) » » »de Paulo Alfonso.
8) » » » da Bahia aS. Francisco.
9) » » » de Porto Alegre á Uruguayaua.

10) » » )) de Sanl'Anna do Livramento.

O custo de todas estas estradas de ferro do Estado perfaz uma
samma a,~az importante; excede, sem duvida, de duzento3 mil
contos de réi, (36)

(3 ) Nilo pJdemo da,' o custo exacto das Rstl'adas de fer"o da União, por·
que n1 prol"'IO ministel'io, ao qunl e tão ella sujeitas, não lia dados completos
a 8SO ros!, Ho, Viele« Fl.esenha Financeira. cit., pag.330, Alem elas e tmdas
supra indicadas pertenco li Uuião a I' quena estl'ada do ferro <lo Rio do Otlro,
do custn de 2,107 :660 j'jli.

Construi<la pua "s necessidades do ab"-stecimen~o <l'agua" Capital Fedo,'al,
o nll'Vimontu da sua ,'ooeita e despeza dã-se oonjunot"-mento oom o deste serviço
especial.

A su"- receita cm 1S9í fôra ele 170:112 310 e "- elespeza de f>S4:50SS002.



- 157-

Os rendimontos das mesmas constituem uma verba de l'eceita
ordinaria, cuja média annual no ultimo triennio fôra de
27.482:000$, assim distribuidos:

Renda da Estrada de Ferro Centra.! do Brazil. . 24.483: 000$000
Renda tias demais Estradas da União......... 2.999:000.000

A despeza annual da conservação e exploração dossas estradas
de ferro é na importancia total de 48.529: 000$000, distribuida
igualmente por esta fórma:
Com a Estrada de Ferro Central do Brazil.... 29.522:000$000
Com as outras Estradas de Ferro da União.... 19.007:600 000

Em outra parte já tivemos occasião de externar juizo ácerca
destE's bens do domínio privado do Estado (á pagina 62), os qulLC ,
em vez de fontes de receita, são causa constante do crescentcs
cle(icits.

(Legislação: Decrs. I1S. 3503 de 10 de julho e 3512 de 6 de se
tembro de 1865 e 701 do 30 de agosto de IS90; L. 11.3.018 de 5
de novembro de 1880, art. l° n. 44; 3532 A de 18 de novembro
de IS65; 3903 de 26 de junllo de 1867; 7229 de 29 de março de
1879, e 7841 ele 6 de outubro de ISSO, etc. etc.).

49. Tem a União a'ltualmente cinco arsenaes da marinha,
um na Capital Federal e os outros quatro no!, Estados do Pará,
Pernambuco, Bahia e Matto Grosso; e cinco arsenaes de guerra,
um na Capital Federal e os outros quatro nos Estados do Pará,
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Matto Grosso.

Além dos serviços especiaes, que esses estabelecimentos pres
tam relativamente ao material da guerra e marinha nacional,
tambem executam obras, concertos e outros misteres em pro
veito elos particulares, recebendo as taxas ou inelemnisaçóes, que
sã.o marcadas ou autorisa.das nos re pectivos regulamentos.

O serviço do' arsenae' de guerl'a e de marinha é reglúado
pelosdecretosns. 5118 de 19 de .utubro de IS72, 5622 de 2
de maio de 187'1, 745 de 12 d setembro úe 1890, e 2182 de 2 de

zembro de IS95.



"-' i58 .....

orendimento ll.l'reoadado pelos mesmos, das obra,s e serviQos
feitos aos particulares, constitue uma vel'ba de receita federal, a
qual fôra no ultimo triennio (media annual) de 17:600~000.

A uespeza annual feita com esse ramo de serviço publico é
de 4.889:440$875 no exercicio corrente,

A Casa de C01'1'ecç{ío

50. A Casa de Correcção ou Penitenciaria da Capital Fe
deral continúa a cargo do Governo Federal.

O custeiamento da mesma e o sustento dos presos é feito com
o producto do trabalho destes nas otr-lcinas do estabeleci
mento, e com o auxilio votado pelo corpo legislati vo.

O rendimento liquido do referido trabalho, deduzida a impor
tancia da materia prima e do jornal dos presos, é recolhido ao
Thesouro Nacional e a11i escripturado sob o titulo «Renda da
Casa de Correcção» (Decreto n. 678 de 6 de julho de 1850 ; Lei
n. 628 de 17 de setembro de 1851, art. 9D ; e decreto n. 8386 de
14 de janeiro de 1882.)

A importancia da renda dita no ultimo triennio apresenta.
uma media de 34:294$000,

A despeza annual com a Casa de Correcção é presentemente
de 152:492, 400.

A Assislcncia dos Alienados

51. A assistencia. medica e legal dos alienados estava
outr'ora a cargo da Santa. Casa de Misericorllia desta cidade,
a qual desempenhava-se dos serviços relativos, por meio do es
tabelecimento denominado, Hospicio de Pedro I I, annexo áqueIla
Casa pelo decreto n. 82 de 18 de julho de 18·H,

Entendendo o Governo Pl'ovisorio da Republica, que tão im
portante servico nas condições, em que se achava, n5:o corres
pondia inteiramente a seus proprios fins; resolveu desannexar o
hospício dito da Santa Cas3. de Mi ericordia, para constitui l-o em
um estabelecimento publico independente, sob a denominação
de «Ho picio Nacional de Alienados»).
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Tal foi o objeoto e 11m do decreto n, 142 A de 11 de janeh'o
de 1890, regulado depois pelo de n, 508 de 21 de junho do
mesmo anno.

Conforme ao ultimo decreto, os seus rendimentos provém
destas fontes:

1° Juros de apolices, e rendimentos de quaesquer outro:!
titulos, pertencentes ao Hospício Nacional;

2° Contribuição com que concorrerem os Estados que enviarem
enfermos-;

3° Ditas dos enfermos pensionistas ;
4° Ditas dos Ministerios da Guerra, Marinha e Justiça pelo tra

tamento de officiaes e praças do exercito, armada e brigada
policial;

5° Producto de loterias já concedidas e que se conce
derem;

6° O arrandamento do caes e do guindaste em frente ao Hos
picio;

7° O producto do trabalho dos enfermos aliena. os recolhidos
ao Hospicio e aos asylos, feita a deducção de !O % ;

8' A parte dos impostos que tocar ás colonias, em virtude
do art. !O da Lei n. 3396 de 24 de novembro de 1888.
Estes impostos são: 30. sobre cada bond de passageiros ou
mixto das companhias de Botafogo e S. Christovão; 15$ para
as da Villa lzabel, Carris Urbanos e Plano Inclinado; e de ;;;00$
por corrida de cavalias;

9' Renda eventual, - donativos, esmolas, legados, he
ranças.

Fazem parte do patrimonio do Hospicio Jacional as colonias
de São Bento e Conde de Mesqnita situadas na Ilha do Gover
nador.

- A datar rIe 1893 os rendimentos da Assi~tencia dos Aliena
dos começaram a figurar no orçamento da receita federal (lei
n. 126 À de 21 de novembrG de 1892), e á vista da imp()rtancia.
arrecadada nos dons ann03 anteriores (1893-1894) a vel'ba
Renda da Assistencia dos Alienados-foi orçada em 200:000" para
o exercício corrente. A despeza annual com o mesmo serviço é
presentemente de 654:000. 000.
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Olteros serviços índustriaes

52. Alem dos sel'viços industl'iaes do Estado, que accbamos de
enumel'ar,como fontes de l'eceita publica, ainda tem a União dous
outros dessa natureza, que, embora não figurem nos orçamentos,
sou titulos ou ver'bas especiaes, não devem todavia ser omit
tidos na classificação geral acima adoptada. Os dous serviços
a que alIudimos, são: o Labol·atol'io Nacional ele analyses e as
Caixa Economicas e Montes de Soccol·ro.

O Laboratorio dito, creado pelo decreto do Governo Provisorio
n. 277 G de 22 de março de 1890, é destinado, na Alfandega da
Capital Federal, ao serviço das analyses e exames das bebidas
substancias alimental'es, drogas e outros productos importados:
As analyses e exames, quando requisitados pelos particulares,
ou por autoridade publica, para fim ou interesse dos particula
res, são sujeitos ii. uma taxa marcada no respectivo regulamento
(Lei n. 126 B de 21 de novembro 1892, art. 11, e decreto n. 1257
de 23 de fevereiro de 1893).

As analyses do. productos importados, remcttidos ao Labora
torio pela IQspectoria da Alfandega e pela autoridade ~anilarja,

tambem são sujeitas a taxas determinadas (art. 2°, § 1" do ue
Cl'eto de 1893 cit).

O producto de tas tuas, sendo de importancia relativamente
insignificante, não tem sido, segundo as praticas adoptadas no
Thesouro, escripturado, como renda ordinaria; mas elIe figura
debaixo do titulo-« Eventual» da Receita Extraordinaria.

A despeza do Laboratorio Nacional de ana1yses corre pelo Mi
nisterio da Fazenda, e no corrente exercicio foi eIla orçada em
63:400 '00.

- Quanto às caixas economicas e montes de SOCC01'l'O, - ainda.
que o E tado não recolha receita, propriamente dita,de taes insti
tuições,-é, todavia, certo que elIa subsistem e funccionam,
como '6l'viços do me"mo, o qual intel'v 111 para a sua creação, a
nomeação do re 'p ctivo pe~ 'oal e o de -tino do' dinheiros, neIlas
depo itado .

Não. e discutem mai . as va.ntagens, sociae e economicas, que
a cada povo resultam das instituições de pl'e'lJidenoia, em geral;



-161-

o que para alguns é objecto de impugnação é a interven
ção directa do Estado em misteres de natureza, j'ealmente
comme;'cial, taes como, o das caixas economicas e montes d e
SOCC01TO.

Com etreito, não se póde negar, que individuas ou associações
particulares sejam capazes de bem dirigir instituições da es
pecie; mas, segundo a experienoia, que a esse respeito temos
tido;-somos de parecer, que, ao menos nas condições presentes,
a União deve continuar a manter as caixas economicas, como in
stituições de caracter publico, muito embora dahi resulte respon
sabilidade maior para o Thesouro Federal.

«Na fundação dos estabelecimentos particulares o que predo
mina é o interesse da associação; é eIle que regula a sua organi
sação, as suas praticas e as suas facilidades; a este interesse se
subordinam todas as'demais considerações.

« No entretanto a confiança é o elemento capital da existencia
destas instituições, e essa só o Estado a póde inspirar em toda a
sua plenitude: A riqueza da nação, garantindo as economias do
pobre, torna sagrado este deposito, que ne sa crença elle confia
á tão fiel e abonado depositaria. Ninguem põe em duvida a sua
boa fé e o seu poder, todos acceitam com seguridade a sua in
tervenção. Mas para que semelhante garantia seja um acto de
bom governo é inrllspensavel, que esta intervenção realize e
exerça todos os actos de fiscn-lisação, assegurando não só a mo
ralidade da gerencia destas administrações, como resguardando
o Estado dos prejuizos que, sem essa directa acção fiscal, poderia
elle supportar.

<I Qualquer desastre em uma caixa economica particular (o que
não será caso raro) deve trazer má imprassão, e prejudicar so
bre-maneira a concurrencia publica a taes estabelecimentos,
causan o-lhes descredito, á semelhança do que entre nós acon
teceu com a quebra das casas bancarias.

« E pois, os fins tutelares, que determinam a directa interfe
rencia do poder publico na organisação e regimen destas espe
ciaes creações, são ele tal magnitude social, que justificam bem
o principio exceptivo da liberdadp. de industria e commercin, no
que concerne ás caixas economicas ....

A. C. 11



- 162-

« Diifundir-se o ser-;i.;:o oe33a3 instituições pah m1.ior extensuo
pos3ivel do terri torio j facili tal' á população Ji1rgo' mei03 de sel'em
recolhidas suas pequenas economias a um deposito, cuja guarda
in pire a todos a maior cJnfiança; ii., por assim dizer, ao encon
tro dellas, recebeI-as e garantil'-Ihes mo"lico rendiment.o, que as
vá, pouco a pou~o, augmentando, pondo-as sempre á disposição
de seu dono; é não só fomentar e crear os habitos de previsão e
economia onde elies ainda não existam, mas desenvolver o sen
timento, que se depara em germen no coração do homem, - de
obter um capital de que possa mais tarde vir a usufruir uma
renda, ou no qual se encontre um recurso para os dias adversos.
« E é por este modo que se completa o mecanismo e se aperfeiçoa
o regimen e o fim destas instituições (37)>>.

Infelizmente o espirito da nossa população ainda não com·
prehendeu todo o alc1l1ce benefico das caixas economicas. Basta
dizer, que Estados ha, em que a receita das mesmas não basta,
siquer, para as proprias despezas.

A's caixas economicas da Capital Federal e dos Estados de Per
nambuco e BalJia são annexos-iIiontes de SOCCOl'ro, com o fim de
emprestar dinheiro sobre penhores a juro modico, recebendo
daquellas (ou de outras fontes) as quantias precisas, na fórma.
prescripta ou autorisada pelos regulamentos.

Actu:1lmente ha caixas eeonomicas nas capitaes de todos os
Estados da União. A importancia liquida dos depositos, di:1ria
mente realisados na Capital Federal, é recolhida ao Thesouro
Nacional, e nos Estados, ó.s respectivas Altandegas ou Dele
gacias Fiscaes, e vence de de o dia seguinte ao da entrada nas
c:1Íxas economicas, suas filiaes ou agencias, até ao dia da sua
restituição, o juro de 4 1/2 % ao anno na Capital Federal, e o
de 5 % nos Estados, capitalisando-se semestralmente a quota do
juro abonado aos depositantes.

Quando os recursos das caixas economicas não são sullicientes
para oecorrer as suas despezas, 03 c fces do Estado supprem,

(37) PAa"cEn s~bre as Gn.b:as Economicas e ~Ion\es de Soccorro n.presentado
pela. ccommi sio incumbida de verificar a causas de seu a.trazo e de indicar
as p,'ovidencias \enuen\ S a desenvolver es\n.s ins~i\uições no lmperio. (1'ypo
grn.pllla Nacional 1 2); Lrabalho cer\amen\e digno de ser lido, pela correcção
dc dou\rina e informações u\ilissillJas, que contém.
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por emprestimo, as quantias precisas. O liquido dos depositos
das caixas economicas e montes de soccorro tambem figuram
no orçamento da receita publica, como "ecursos p;'oviso;'ios do
Thesouro, debaixo do titulo geral «Depositos ». Desta especie,
se dirá, quando mais adeante tivermos de occupar·nos com a
materia do « Credito Publico ».

As transformações diversas, por que teem passado as caixas
economicas no Brazil. constam ela legislação seguinte: lei n. 1083
de 22 de agosto de 1860; dec. n. 2723 de 12 de janeiro de 186l ;
lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, art. 36; dec. n. 4714
de 8 de abril de 1871 ; dec. n. 5596 de 18 de abril de 1874; lei
n. 3313 de 16 de outubro de 1886, art. 6°; dec. n. 9738 de 2
abril de 1887; dec. n. 1168 de 11 de dezembro de 1892; e lei
n. 191 B de 30 de setembro de 1893.

53. Está feita a resenha dos varios serviços industriaes
custead' s pela União, e CU~03 redimentos apparecem na'3 tabellas
orçamentarias da mesma.

E recapitulando as importancias diversas, que ella arrecaia
annualmente dos mesmos, encontra-se o seguinte resultado:

Casa da Moeda. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . 46: 658 000
Fabrica da polvora............... 540$000
Correio GeraL.............................. 3.50 I :000 000
Pennas d'agua............................... 1.006:00 $00
Imprensa Nacional (38)....................... 623 :000 000
Telegrapho.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . 1. 999: 000:'000
Estabelecimentos de instrucção............... 187:417 000
Fabrica de ferro de Ipanema.... . . . . . . . . . . . . . 110: 000 000
Estradas de ferro da União ..... " . . . . .. . . . . .. 27.482:000 00
Ar3enaes do. Marinha e Guerra............... 17:600~000

Casa da COl'r8Cção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 34:Z94 '000
Assistencia dos Alienados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZOO: 000 000

35.207:509 '000
Reunindo á esta somma a proveniente dos bens

immoveis do E'tado .
e a dos moveis (39) .................•.........
teremos o t tal de .
como re.nda do dominio privado do Estado.

294:000 000
4.017:000. 000

30.518:509:0 O.

(3 ) [sL1. renda j'l aLLinge n mil e"nLus de reis; n eifrn suprn é a "média..
;:.puradn de.synops.s e balan~os provisorios do Thesouro.

(39) Inclue 52~:OOO' dn divida ncLivn de impostos, que não foram pa~os
dent.,o dos respectivos exercicios. "
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IV - Administração do domínio fiscal

54. Não é questão de somenos importancia o 1'egimen, sob que
devam existil' ou funccionar os bens ~ as industrias do dominio
fi cal do Estado, isto é : si devem ser explorados administ1-ativa

mente, ou por meio de arrendamentos (por cont1"Qctos) feitos a
particulares.

Em ambos os systemas ha defeitos e conveniencias.
Ao regimen, puramente administmtivo, isto é, sob a direcção de

empregados publicos çom venciment s fixos se imputam: a ca
rencia de interesse pess aI nos administradores e os inconve
nientes ainda maiores de uma gestão bm'ocrat:ca, lenta, custosa,
cheia de formalidades, e de que proYém afinal, ou a absorpção
dos lucros, ou delicits certos.

O regimen de arrendamentos, isto é, aquelle em que o E tado
concede a outros o goso de certos bens ou o ex rcicio e explora
ção de certas industrias, mediante uma simpl s 1'enda aJ1lHlal
em productos ou em dinheiro, tem em seu favor: 1) a eC07Wtilia
da despeza, que seria mister fazer com a administmção;-2) a
maio)' vantagem, provavelmente obtida,-pela acção livl'e intclli·
gente e interessada do individuo particular ;-3) a ceIote;:;,! da

)'encla, em uma quantidade e tempo determina-lo; 4) a possibili
dade de melhoramentos feitos pelo a1'l'enelatario no empenlJo
de obter maiores lucros, o que tudo c ntribue para o bem pu
blico em geral.

Argúe-se, porém, em contrario: l) a má (e, não rara, do
arrenclatario, já quanto á quanti laLle .la 1'enda, já quauto á
pontttalidade ele seu pagamento; :2) a p s ibilidade de ac
cordos fraudulentvs entre os agente' do governo e os contm
ctantes,-já na estipulação do pl'eç ou na preferencia r a pro·
postas feitas pelos pretendentes, e já no recebimento das reIJ la' ;
3) finalmente, o desleixo ou incuria do arrendatario, que 11Jni
tando-se ás vezes a retirar os melhores lucros possiveis -deixa
de curar da conservação e bom estado do be,ls ou inclustrias que
explora.

As medidas que, em geral, se pelem tornar coutra ttes
inconvenientes, são: o an'endamento ser feit em hastc! P'"
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blica (por meio de arrematação) ou mediante propostas ;-a dura
ção do arrendame.oto ter prazo certo e l'elati'Vamente t ongo

a exigencia de gamntias (fiança) sobre o cumprimento do con·
tracto ;-e outras clausulas, que a natureza do proprio objecto
"Sugcrerir, como indispensaveis ou assecuratorias,

Ainda se póde adoptar um systema miroto, em que o admini s
trador (empregado publico) tenba, além de seu ordenado fixo,
um quinhão ou porcentagem dos lucros obtidos.

Este meio tem a vantagem de despertar o estimulo ou o inter
esse pessoal do administrador, para obter maior somma de van·
tangens.

- Em these, não se póde aillrmar, qual o melhor regimen a
adoptar na exploração do bens e industrias doEstado: na maio
ria dos casos, a prefe rencia depende não só da natureza dos
objectos e das suas conrlições especiaes, como tambem, da sua si
tuação, da sua importancia, e tambem dos fins que visa o pro
prio Estado.

Por exemplo, hoje ninguem admittiria, que o CO?"'eio fosse
arrendado a particulares, como outr'ora o fôra; e, como o
Correio, devem igualmente funccionar, sob inspecçc70 e di?'ecçc7o
immediata do governo :-a Casa da \1oeda, os Arsenaes, as oillci
nas de artigos bellicos e outros serviços semelhantes.

Entretanto, com relaçã.o ao goso ou á exploração de outros
bens e industrias diversas, já não se da-ria inconveniente,-que
o governo as arrendasse, como meio provavel de melhor -renda,
ou ao menos, de menor despeza nos orçamentos publicas,

No Brazil, o governo da União segue, a respeito, ambos os re
gimens : explora certas industrias administrativamente, como
se dá por exemplo com as suas estradas de ferro,-e explora ou
tras, pelo meio do a/Tendamento, como succede com suas fa
zendas de gado no Estado do Piauhy, e com um grande numero
de predios e tel'l'enos, urbanos e ruraes.

v - Vantagens do dominio fiscal

55. Em regra, todos os Estados possuem um domínio fiscal,
de qualidade e quantidade, mais ou menos considerave!.
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Entre os Estados modernos, não fallando dos Estados Unidos
da Norte-America, da AustraJia (e até ha pouco do Brazil), que
são proprietarios de grandes dominios consistentes em terras
publicas; é a Prussia, sem duvida, o Estado que actualmente
recolhe maiores rendas, das fontes diversas do seu dominio fiscal.

Do projecto de orçamento prussiano da receita de 1890-1891
vê-se, com effeito, que a renda proveniente de taes fontes rora
calcl1lada em 67,4 % (bruto) da receita total.

Entretanto, si ha quem advogue a utilidade de grandes domi
nios fiscaes, não falta tambem quem os impugne de maneira
absoluta e incondicional.

Por nossa parte, a este respeito, como em gemI sobre quaesquer
objectos da economia financeil'a, só adoptamos e seguimos con
cvusões j'elativas, em vista do meio, dos fins e das circumstancias.

Contra "a conservação do dominio fiscal, alIega-se commum
mente: (40)

I) Que a existencia e a exploração de um granrle dominio
fiscal póde trazer a collisão de interesses E}ntre a autoridade pu
blica e os cidadãos, levando o governo muitas vezes a esquecer
o seu dever de igual protecção á toda ordem de pessoas e de bens,
além de que, pelo proprio privilegio, ficam de 'de logo prejudi
cadas - a propriedade e as industrias dos particulares em favor
exclusivo do fisco;

2) Que a administmçc10 dominial multiplica os funccionarios
publicos, at~gmenta a influencia do Poder Executivo, em pre
juizo talvez das deliberações do Legislativo nas materias fi.scae~.

e subtrahe um grande numero de individuos ás diversas carrei
ras da vida privada ;

3) Que, no caso de guerra, é O patrimonio dominial O mais
facilmente exposto ás devastações e vindictas do inimigo, o que
produz não só gravíssimos damnos matej'iaes, como ainda nume
rosos conflictos jUj'idicos ;

4) Que, finalmente, em relação á ordem economica, a sub
tracção de uma porção consideravel de bens feita á propriedade
privada, constitue um grave obstaculo ao progresso industl'ial, e

(~O) Luigi Cessa, 4Scienza c1elle Finanze», Milane, i882,
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obriga os cidadãos a .5acrifici s muito maiores, elo que aquelles,
que bastariam para fornecer ao Thesouro rendimentos mais
amplos, com o systema de tribLtt< s Eómente ...

Taes são, em remmo, as allegações que se lE,vantam contra o
dominio fiscal do Estado.

Em vel'dade; que este produz cw·o, e quasi sempre ma!., é uma
opinião geralmente admittida, e não se póde negar, que ella
é, ás m~ds das vezes, comprovada pela experiencia dos factos.
No emtanto, já o dissemo,;; anteriormente: seria igualmente uma
pretenção exagerada, essa de, em nome dos interesses pri vados,
excluir o Estado da exploração de todos e quaesquer bens e in
dustrias.

Além de que, alguns serviços inelustriaes são por eUe ex
plorar~os, como outras tantas condições de garantia para a col
lectividade em geral (o Conoeio, o Tele[}rapho, etco); accresce
juntamente, que é tambem um dever e uma funcção do Estado
moderno, coopera?O para os misteres da prosperidade intel
lectual e material das populações; e em muitos casos o meio de
bem desempenhar-se de tão importante dever será, certamente,
tornar-se elIe proprio o fundador ou o explorador de certos
serviços e in lustrias o

Não insistiremos, porém, aqui sobre e-te ponto; porque, ao
começo do presente Titulo, já se disse bastante a esse respeito.
Demais; reservados 03 serviços industriaes e os bens, que são
necessarios ao publico serviço, é tambem nosso parecer, quanto
a outro' bens Otl explorações indust?Oiaes, propriamente ditas,
- que o Estado só deve emprehenr1el-as ou conservai-as, nas hy
pothe::es jusli{icadissimas, a que alludimos (n o 22, pag o 67) em
outra parte o





TI TULO QUINTO

OS IMPOSTOS

§ I - DEFINIÇÃO E FUNDAMENTOS DO IMPOSTO

56. Chama-se imposto a contribuição pecuniaria (ou suscepti
"Vel de estimação pea'uniaria) , arrecadada dos habitantes do paiz,
para o fim de occorrer as despezas do serviço publico.

São numerosas as definições dos autores sobre o que se deve
entender por imposto; mas em geral, é elie reputado como
uma divida, que incumbe individualmente a todos aquelies, que
vinm sob a protecção do Estado. Era neste pensamento, que o
grande Mirabeau, dirigindo-se aos Francezes sobre a necessidade
do imp.osto patriotico, o definira: «uma divida commum dos
'cidadãos.'>

- Na linguagem commum, assim como, na linguagem finan-
-ceira e technica fiscal, são varios os synonymos da palavra imposto.

Encontram-se indistinctamente empregados, como de signifi
·cação equivalente, os "Vocabulos-cont,"ibuições, di1'eitos, t,"ibutos,
e taxas, sem attender-se ás düferenças, etymologicas ou histo
ricas, que cada um de taes vocabulos contém ou exprime.

A pala"Vra cont,"ibuição, guardando a sua simples etymologia,
quer dizer repartição de uma cousa por muitas pessoas, e em
materia financeira, - se entende por elIa, todo o genero de
imposições. (Pereira e Souza, - Dicc. Juridico.)

A palavra - direitos é empregada com a mesma comp"ehen
são da antecedente, - ainda que entre nós se usa reservaI-a
para .designar certas especies de impostos, taes como - di
,"eitos de importação ou de exportação, direitos do sal, novos ~

velhos direitos, etc., etc.
A palavra - t1"ibutos não tem entre nós nenhuma applicação

especial, queremos dizer, não é reservada á este ou áquelle
ramo de contribuições, como o fôra na sua origem historica,
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sendo mesmo usada com menos frequencia. - muito embora
os seus derivados - t?'ibtltavel (materia), tributaria (sy~tenJa)

sejam termos preferidos em nossa ling-uagem financeira.
A palavra - taxas, sem embargo de ~er igualmente usada,

como synonymo geral de impostos, nã.o devia ser a~sim enten
dida ou empregada; visto como, na sua, accepção propria. ella
designa o genero de contribuição. que o" individuas pagam por
um serviço dú'ectamente recebido. O pagamento da" taxas é
facultativo; é, por assim dizer, o preço do serviço obtido, e na
medida, que cada um o exige ou delle tira proveito; taes são
por exemplo: n taxas do Correio (p01·te de cartas. de encommen
das etc.), as taxas do Telegrapho,- as de matricula nos estabeleci
mentos de instrucção,- as da' repartições publicas (emolumentos
por certidões, registros de documentos, etc.).

Donde se vê, que o pagamento das taxas, senr'o voluntario, fal-as
por isso differençar do imposto, propriamente dito, que é
ob?'igatorio . e a razão desta distincção é patente: em quanto
pelas taxas, o individuo procura obter um serviço que lhe é
util pessoalme'~te, individualmente; -- O Estado, ao contrario,
procura, pelo imposto, os meios de satisfazer as despezas neces
sarias da administração, ou indispensaveis ao bem commum,
taes como, - a manutenção ela ordem. as garantias do di
reito, etc. etc., - por dever essenchl da sua propria insti
tuição.

Com applicação mais restricta, a palavra taxa (sobretudo
usada assim no singttlar) tambem quer dizer-a (ixaçao de uma
quantia ou quota pecunia"ia, e é neste sentido. que diz,se: a
taxa do cambio, a taxa dos juro, , a taxa da emissao, etc.

- Nem para a sciencia, nem para a boa intelligencia da prati
ca, lia vantagem alguma em conservar tão varia synooymia na
linguagem fiscal; preferivel fàra sem duvida o emprego da
palavra imposto para designar as contribuições geraes da receita
publica, cujas especies seria facil dp.ferminar, çor' expressões
restrictivas segundo os differentes casos, Mas em materia de
linguagem, o uso ou a accepção pratica commum é o poder
~oberano, e o meio de ser bem entendido é seguir as regras deste
poder, - «penes quem jttS et nonna loqcendi. »

57. Fundamento ,-acional e histOl';CO do imposto - A razão
de ser elo imposto, ou antes, o direito que tem o poder publico de
exigil-o, e o dever que incumbe aos particulares de satisfazeI-o,
sã.o cousas estas, por si mesmas tão evidentes, e já. hoje tão
vulgarmente sabidas e incontestadas, que disperLsam a tarefa de
discutil-as, para o fim de demonstrar a sua le~itimidade ou
procedencia .
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o Estado não é uma entidade, apaTte dos individuas que o
compõem; os fins do E tado são outros tantos fins da vida social
ou commum dos proprios individuas; para satisfazer a esses
fins, que aliás constituem a propria razão de ser do Estado, pre·
cisa este de meios, com os quaes possa occorrer as respectivas
despezas, sejam estas transitarias, ou permanentes; - e como.
taes meios devem ser fornecidos pelos proprios individuas, aos
quaes o bem commwn, reali ado pelo Estado, aproveita; 
segue·se logicamente dahi,- de um lado, a obrigação de conlri-
bttú', e de outro, o direito de exigir essa pl-estaÇero economica, á
que dá-se o nome de imposto.

E' uma especie de pl-imicias, tirada da riqueza ou dos rendi
mentos dos particulares, para a realisação da parte do bem com
mum, (a ordem publica, a jttstira, a instl'ucçliO, etc., etc.) que é
reservada, como missão propria do Estado.

O fundamento do imposto, qual vimos de affirmar, é o uniC(}

que os economi tas orthodoxos admittem, como verdadeiro.
No emtanto, a este respeito, cumpre ainda accrescenti.r: que,
aos olhos das di1ferentes escolas socialistcLs, o impo. to não é,
simplesmente, um meio de prover as necessidades fiscaes do
E tado, mas, tambem igualmente, um instrumento de reforma.
ou melhoramento social.

Diz-se: o poder publico deve crear cer-tos impo ·tos, que, pela
sua natureza e materia tributavel (a fOl·ttma, o capital, a l-enda)

e pelos processos da sua applicação (a tm-i(a pl'ogl'essiva, por
exemplo) sejam capazes de satisfazer ao çluplo fim : - produzir
abundante receita para o Thesouro,-e concorrer para uma dis
tTibuiçe"io econonica mel1wl' na vida commum. Esle segundo
intento suppõe-se, será conseguido: - já tributando-se, de pre·
ferencia, aos ric03 e abastados, que podem suster, sem sacl'ificio,
os encargos do Estado, e já applicando-se as sommas arrecadadas
pelo imposto á instituições e misteres, que tenham por objecto
melhorar a sorte das massas proletarias.

Esta ntzc10 social do imposto é ainda um ponto, assás
questionavel ; muito embora nada repugne, que eIla pos3a ser
admittida, como objecto de ponderação, no fundament03 e na.
escolha dos respectivos impostos.
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Como a"gumento primario destes, é manifesta a sua injustiça
·ou falta de procedencia.

O direito rle apropriar'se de uma porção dos haveres ou das
rendas de cada um, observa notavel publicista, é evidentemente
um direito exorbitante, e por isso mesmo, deve ser strictament~

limitado, isto é, s6 deve ser exercido para um fim certo e
-determinado, sob pena de converter-se em um abuso funesto. O
fim ou limite, que lhe é traçado, é a necessidade de prover a
despeza publica: é esta a sua razão de ser,-o seu fundamento
racional, inconcusso, incontestavel. ..

57 a. Si, depois do fundamento racional do imposto, passarmos
a indagar o seu fundamento hist01-iCO, encontraremos: Em
suas condições rudimentaes, o Estado tinha despezas muito
reduzidas', conforme á estreiteza de seus fins, estranhos ainda
ás exigencias da centralisação,-e para satisfazeI-as, bastava-lhe,
em regra, o rendimento dos haveres do proprio chefe ou sobe
rano,-muito embora este tambem exigisse de seus subUitos a
prestação de certos serviços pessoaes, ou meSmo alguns tributos
(di::imos in natura, etc.) ordinaria ou extraordinariamente, se·
gundo as circum tancias.Mas essas exigencias, ou si o quizerem,
as imposições, em taes casos, não eram feitas em nome do poder
publico ;-0 principe as exigia, como senh01' das terras, que
eram habitadas ou exploradas pelos individuos debaixo de seu
governo.

Dado entretanto o augmento das despezas do Estado, á me
dida das novas necessidades e fins creados pela civilisação ; o
rendimento pessoal do p"incipe ou sobel'ano tornou-se de mais
a mais insufficiente,-e dahi a condição inevitavel de recorrer,
não, á simples prestação de serviços ou de tributos transit01'ios,
mas á creaçero e ao lançamento permanente de impostos sobre a
população.

Não é pl'eciso ajuntar que, á principio, o imposto fôra estabe
lecido de uma maneira toda empyrica, sem a menor preoccupa
ção de equidade ou de sua boa repartição entre os contribuintes;
ao contrario, gravava, de preferencia, aos menos favorecidos da
fortuna, ou aos pequenos, incapazes de resistir a vontade do so
berano, e consa,grava a mais liberal isenção, em favor dos ricos
e poderosos.

«Só com o correr dos tempos e ao influxo de idéas
mais adiantadas (diz R. Stourm), que apropria civiliSação
fizera medrar de dia a dia, é, que o poder publico seno
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tiu a necessidade de sujeitar- o imposto, cada vez mais pesado ,.
ás regras da boa experiencia, e aos principios da justiça,
convertidos, mais tarde, em preceitos scientificos da ma
teria. » (1)

O,;; traços dessa evolução historica são ainda agora nofaveis
nos systemas fiscaes dos diversos povos cultos da Europa; e é·
remontando as suas origens, que tambem chegaremos a desco
brir os motivos principaes desse sentimento* de objecção ou má
vontade, que o publico (as classes populares principalmente) ma
nifesta contra o imposto, tolerando-o, apenas, como um mal ne
cessa~io.

Verifica-se, com effeito,- que na organisação primitiva dos
Estados (e subsi te em muitos dos ac.tuaes) era essencial e in
teira, a separação da classe governante, composta dos gl"andes,
~·icos, fidalgos e p1"Ívitegiados, - das outras camadas da nação,
que constituiam a classe geral dos governados, sem outro direito,
que o de obedece,- e se,-vir,-muito embora fossem elles a gran
de maioria, o povo, em cujo seio se achassem todos os homens
do trabalho e das industrias, que mantinham a vida nacional e
o seu engrandecimento.

Ora, de semelhante estado de cousas não podia resultar outra
concepção do Estado, que não fosse-a de uma organisação poli
tica-para posse e goso exclttsivo da pequena classe gove,-nanfe.
E daqui, Sttpposto não fa.Itasse bem cedo a lição dos auto
res,-de que o imposto era pago em proveito de todos,-visto
com elle manter-se a admini tração publica, isto é, a ordem e
os meios da justiça; com tudo, esse ensinamento não podia eclloar
bem aos ouvidos do povo, o qual sentia a sua partilha diversa,
nos encargos que lhe eram impostos.

De facto, desde que se lhe negava toia coparticipação na
obra dos governos que aliás viviam á sua custa, o povo, ujei
tava-se ao imposto, como uma condição ou um mal in
evitavel á sua inferioridade. Dizia-se então, como agora,
que o imposto era para sustentar o Estado; mas, ou se
tratasse elos governos absolutos, em que tudo se faz
sem a menor audiencia ou consentimento da maioria
popular, ou se tratasse de governos constitucionaes, em que a
quasi totalidade do povo era excluida, pelas restricções do censo
eleifoml; O facto é,que o Estado devia afigurar-se-para a grande
massa dos contribuintes, como uma entidade e tranha ao pe
culiar interes e dos mesmos, ou ainda peior, como um poder
vexatorio e inimigo do seu bem-estar. E d'ahi tambem, a
con equente noção, de que o imposto era um tributo forçado
sobre o trabalho alheio, para proporcionar gozos e regalias aos
grandes e felizes, assim como, o serviço militar jó. era uma
especie de servidão para guarda e defesa dos mesmos.

(I) São t1.111Uem do autor citado as considerações, que seguem, as quaes no
todo adoptamos.
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E como 03 homens do governo não deixassem de perceber esse
se:1timento popular, hostil ao impo,to, - procuraram desde
logo lançal-o e arrecadai-o, - não, sujeitanuo-o a preceitos
mais acceitaveis á luz da sciencia, nem tampouco, em vista
de circumstancias ou con-lições da maior utilidade cconomica
dos indi viduos e da collectividade ; mas, s}bretudo, pelos meios e
modos que, sendo adequados para obter as sommas precisas, 
illudissem ou poupassem, da melhor maneira, - a senSIbilidade
dos contribuintes. Originaram-se desta ideia preconcebida os
systemas de impostos que vigorara.m e ainda hoje subsistem
nos povos cultos com todos os seus defeitos, alias manifestos aos
olho~ da justiça e da sciencia positiva.

Entretanto, si razão havia para esse preconceitq do espirita
publico em contrario ao imposto nos Estados, a que nos temos
referido, essa razão já. não póde subsistir em relação aos E-lados
livres actuaes, isto é, naqueUes que, como o Brazil, se acham
sob o regimen democratico. Com eifeito, o Estado ou a Republica
é uma condição necessaria de todo o homem civilisado ; este não
pMe subsistir, engrandecer-se e elevar-se individu'd ou .ocial
mente, a não ser no Estado ou pelo Estado; conseguintemente,
deve concorrer 1>ara os eucargos do mesmo com os seus serviços, )
trabalho e dinheiro, como o faz igualmente acerca dos outros
mi teres e necessidades propI'ias da sua subsistencia.

Em outros termos:- como noregimen democratico é aproprio
povo quem crêa o E~tado e os modos da sua existencia, se
gundo lhe parecem mais convenientes; segue-se que o imposto,
sendo meio de prover ao Estado creado pelo povo, este deve
pagal-o sem o menor sentimento de objecção, por ser uma conse
quencia do seu proprio acto e vontade, alias muito consentanea
com o seu bem-estar e interesses.

E considerada a que'tão do imposto debaixo deste ultimo
aspecto, resultam estas duas conclusões:

1:; que a sua exigencia deve limitar-Re quanto possivel ás ne·
cessidades do seu objecto, não se tirando dos contribuintes
senão o strictamente necessario para manutenção do Estado ;

2" que abandonados, por excusados, os meios illusOl-ios, seja o
imposto claramente lançado e arrecadado de todos, como
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uma condição indii'pen51vel da vida commum civilisada, adop
tando-se para isto os molas ou systemas que forem menos
prejudiciaes aos elementos da prosperidade economica, e da
mais jush proporcionalidade cm relação aos contribuintes.

Em uma Qalavra,já é tempo de pôr de parte tojo o pL'econceito
sobre o imposto, para deixar que a sciencia e a' razões de
justiça legi~lem soberanamente ácerca da especie. (2)

§ II - QUALIDADES DO IMPOSTO

58. Tratando das qualid'J.des, que deve ter o imposto, iem-se
geralmente admittido, como maximas, as quatro regras, que
a este respeito foram estabelecidas por Adam Smith, e de que já
fizemos menção (n. 13) anteriormente.

Estas regreis, diz-se, prescL'evem a justiça, a certe::a, a commo
cliclade e a economia do imposto.

1" Regm- Todos devem contribuir para as despezas publicas,
e na razão de seus haveres.

A justiça exige, com etreito, a igualclade diante do imposto,
isto é, nada de privilegias pessoaes em relação ao mesmo.

Assimentendida ajustiça ou a igwLldad~ do irnposto, ninguem
pMe on deve ficar isento do seu encargo; todos, absolutamente
todos, são obrigados a contribuir, ainda que com quotas diversas,

segundo as posses de cada um.
ContL'a este rigor de justiça pensam, porém, muitos, que o

minimo das nece[.sidades devia ser isento do imposto ...
-« A theoria de um rninimum tl'ibutavel, diz A. Jourdan, não

seria contraria aos principias de equidade, nem mesmo á pro
porcionalidade do imposto; mas na pratica, seria uma porta
franca para o abuso e o arbitrio: muitos passariam por não
ter a somma fixada, tendo-a muito superior; outros pagariam o
imposto, sem aliás possuir o minimo legal.

A procedencia da ultima considern.ção é realmente manifesta;
mas, isso não obstante, nota-se, que nas legislações fiseaes dos

(2) R. Stourm cito



-176 -

Estados modernos a tendencia predominante é cada vez maior
pela isenção do minimo das necessidades.

Por exemplo, com relação ao imposto de inclust1'ias e profissões

ou ao imposto sobre a renda, tem-se adoptado, como regra geral,
que as taxas dos mesmos só recaiam sobre rendimentos, de lima
certa importancia para cima, e com isenção completa para as·
occupações inferiores ou menos productivas das classes proleta
rias. Mais adiante, teremos ainda de referir-nos a este ponto.

2" Regm - A taxa lançada sobre o contribuinte deve ser certa.
e não arbitraria.

Só assim poderá o contribuinte prevêr e calcular, com
antecedencia, o encargo, que lhe incumbe na sustentação do
Estado, e tomar a esse .respeito as medidas aconselhadas·
pela boa economia e pruclencia, para não ser victimado ou
sU?'jJ?'ehenclido por uma divida indeterminada. (3)

Além disto, para poder dar-se uma fiscalisação efficaz ácerca.
dos dinheiros dos contribuintes, é indispensavel saber ao certo,
quanto o poder publico delierá an'ecadm', em confronto com o
quantum despendido.

Desde que se der o a?'bitra?'io em relação á quota do imposto,.
todas es-as vantagens serão impossiveis. Succedêr'a. muitas vezes
assim nos regimens despoticos, e dahi uma das razões de odio
e de má vontade das populações contra os imp stos.

3' Regra- Toda contribuição deve ser arrecadada, na época
e da maneira, que for mais commoçla para o contribuinte,

E ta regra, ainda que, á primeira vista., pareça exclusiva
mente dictada e:n favor do contribuinte; todavia, não é menos
previdente, quanto aos interesses da receita publica. Todos os
governos a teem a.doptado; porque aprenderam da expe
riencia, quanto lhes aproveita recorrer aos individuas, por
sttbsid:os, na occasião em que estes estejam ao melhor de satis
fazei-os, e de modo, que seja o menos prejudicial ou o mais
facil pJ.l'3. os mesmos.

(3) R. ':;tOUl'lll cito
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Daduz·se, egua.lmente, desta 1'e!j1'a, que o mola do la.nçamento
e da c brança dos impostos deve ser de natureza a evitar
as visitas reiteradas ou as synclicanc:as (requentes dos exactores
fiscaes, á respeito dos haveres dos contribuintes.

4· &,ql'a - As de3pezas com o serviço dos impostos devdm
ser as strictamente indispensaveis, afim de que o Thesouro re
colha o maior liquido possiveI.

Esta regra que cabe na lei economica, «obter o mais possivel
com o menor dispenr.lio de forças», deve ser rigorosamente obser
vada na materia de impostos.

Um numero excessivo de empregados, um mecanismo adminis
trativo, assás complicado, altos salarios, tudo isto que contribue
para augmentar a despeza fiscal e diminllir o producto liquido da
arrecadação, deve ser o mais criteriosamente evita':lo.

Nada exaspera tanto as populações, como ver, que o dinhei1'0
que lhes é tirado para os fins do Estado, fica, na maior parte,
ou em mão dos exactores que os esbanjam a titulo de pingues
salarios e despezas escusadas, ou no movimento de uma adminis
tração pesada e inefficaz. O serviço dos impostos deve ser o mais
simples possivel, servido por pessoal apto, probo, pouco nume1'OSO,
e condignamente compensaclo.

58 a. A essas maximas smithianas, a experiencia já tem
accrescentado outras, igualmente reconhecidas de boa' razão e
efficacia; e entre estas, importa desde logo recommendar as se
guintes:

a) O imposto deve ser adaptado. o mais possivel, ao meio
economico.

Na observancia desta regra coincidem o interesse do fisc"
e as entidades efficientes do progresso economico: aquelle não
recolherá gmnde cousa pelo imposto, si eilte recabir sobre
fontes, menos capazes de prestações, ou si gravar as mesmas
com tal peso, que lhes detenha a {m'ça ea;pansiva; e estas,
quando mal meneiadas pelos encargos fiscae:>, tornar-se-hão
entorpecidas, e conseguintemente, incapazes de desenvolvimen to;
e tambem dahi, a diminuição do producto arrecadavel pelo
imposto será inevitavel, consequente.

A. c. 12
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Toda sociedade, conforme as suas circumstallcias naturaes e o
gráo de sua cnltura, tem um meio economico que lhe é peculiar,
e si o impo to não for adaptado ao mesmo, os seus resultados
hão de ser necessariamente dissatisfactorios. A habilidade do
legislador financeiro estará, pois, não em tributar a materia ca
paz de maior rendimento, mas em fazeI-o nas condições e modos,
que esse rendimento possa sempre continuar, sem empecer, sem
prejudicar as fomes productivas do mesmo.

« Cada povo e cada época tem as suas necessidades proprias e
os seus meios peculiares de satisfazeI-as.

« Nos povos pobres onde o dinheiro é raro, as transacções re
strictas, e a divisão do trabalho pouco desenvolvida, in 'ignificaute
seria. o producto do imposto a arrecadar sobre a despeza ou con
sumo;- dalli os dizimos e as prestações in natuJ"a.

« Nos paizes mais adiantados. já se multiplicam os im
postos directos sobre as fontes de renda, e estes são agora comple
tados pelos impostos indirectos de consumo; e para que os
ultimos sejam mais pl'oductivos, são eUes lançados sobre todos os
objectos, inclusive os generos de primeira necessidade.

« Emfim, nos paizes ricos, onde já ha o superfiuo em todas as
classes da sociedade, procura-se isentar os generos de primeira
necessirIade, para concentrar o imposto de consumo sobre certos
artigos de uso facultativo, embora geral, por meio de taxas pe-
sadas; é o que se dá nas legislações fiscaes de varios paizes )
mode~'nos. com relação ao cafe, o chá, o assuca?', o alcool, o tabaco, I

e outros objectos chamados de luxo.» (4)

b) O imposto deve ter um limite necessario.
De qualquer modo que seja, o imposto é sempre um ve

xame, sob o ponto de vista economico ; mas eUe torna-se com
certeza intoleravel, quando ataca sobremaneira o capital de um
ramo determinado da industria ou a uma certa classe da
sociedade.

« E' uma verdade eterna, dizia o marquez de Mirabeau na sua
Theoria do imposto, que si oimposto excede ao proporção, relativa
á renda, elle a destróe, e destróe-se a si mesmo, destruindo a
remIa. Direitos sobre os fructos são impostos, accrescentava o
mesmo, - direitos sobre o capital são pilhagem.»

O imposto, com e:ffeito, em seu conjuncto, nunca deve tomar,
sinão uma pequena pal'te das rendas }llrticulares; qua.udo o

(4) Alber~ O.latour. DicL de3 finan.ces.
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imposto absoríe a renda dos cidadãos ou a excéde, vae contra os
verdadeiros lutare ses do paiz; porque impede a formação da
economia, ou de tróe a existente, A organi ação do serviço
publico não é uma excusa bastante; as despesas as mais recom
mendaveis não devem ser feitas sinão com a maior prudencia ;
preceito certamente mais impemtivo para o E5tado, do que para
o particular, pJrque aquelle não tem, como regulador, a respoD
sabilidade individual.

. c) O imposto deve ser multiplo,
Já osphysiocl"atas do seculo XVIII haviam suggerido e susten

ta.rlo a convehienci~ do imposto unico sobre o p"oducto liquido
da terra, de accordo com os principios de sua escoZa, a qual via
na terra a unica fonte l'eal das riquezas na sociedade. Depois dos
physiocratas, outros economistas e publicistas teem igualmente
advogado, com interesse, o alludido systema, propondo, já a
rOl'ltina, já o capital, já a l'enda, como materia preferivel para,
sobre elia, recahir exclusivamente a respectiva quota ou encargo.

Allega-se em favor do imposto unico :
-) a simplificação dos expedientes fiscaes e, d'ahi a con 

quente bamte::a da sua arrecadação;
-) a tl'ibutação tmif01';ne de todos os rendimentos.
A importancia de semelhantes vantagens nâo póde, todavia,

ser considerada bastante, para a adopção do referido systema.

« O systema da multiplic.idade, diz A. Jourdan, dividindo os
encargos, o contribuinte os vae pagando sem aperceber-se
mesmo, e daqui a facilidade de recolherem-se grandes sommas ;
ao passo que o imposto tmico se faria logo sentir fortemente,-o
que seria um obstaculo á sua arrecadação, E não ha razão para
meno"presar esta Vil'tude ane-l1tesica do imposto multiplo. Quem
tem de passar por uma operação a contragosto, estimaria ser, ao
menos, poupado das dores.,.»

O imposto unoco seria um imposto dil'ecto; porque o E~tado

não poderá fundar o seu orçamento sobre uma taxa indirecta
de consumo, sujeita, como é, no seu rendimento, a tantas
variações e incertezas, Mas, além da difficuldade de estimar a
fortuna de cada um, para tributaI·a com justiça,- accresceria o
espanto e a ma 'vontade de todos, quando o Estado lhes dissesse:
dae·me 10, 20 % oU mais de vos,OS haveres ou de vossaS rendas...
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Demais; o imposto lm~ltiplo é, até certo ponto, um cOl'rectivo
contra a iniquidarle que, quasi sempre, resulta de lançamentos
desiguaes ou de estimativas menos justas; porque, quem pagou
muito por este, pagará menos por aquelJe, e vice-versa.,.

Com o imposto unico, a iniquidade fical'ia sem compensação,
sem remedio,

«Além de que, adduz a proposito o Sr. R. Stomm, - sob um
.ponto de vista mais philosophica, a multiplicirlade das taxas cor
responde logicamente á multiplicidade dos factos sociaes, .'

«Em uma sociedade a.diantada, com o caminha.r dos progressos
da ci vilisação, as relações se desenvolvem, se complicam, se con
fundem, - e a riqueza reveste mil fórmas diver.sas e incessan
temente variaveis. Em taes circumstancias, o imposto deve,
para desempenhar b'.lm o seu papel, egua.lmente multiplicar-se
e diversifica1'·.se, como os objectos, que eUe tem de attingir ; sob
pena ele mostrar-se ineffica::, elle deve seguir as evoluções da
materia tributavel, tornando-semovel e dissemelhante, como esta.
«Póde-se, acaso, conceber um imposto unico ele pCltentes, quando o
commercio e a industria nos offerecem milhares de profissões
differentes 1 Que seria um imposto unico de t'egistt'o, em face da
diversidade dos actos e contractos de toda a especie, que as ex
igencias dos negocio~ cream todos os dias 1 Como, em uma pala
vra, pretender gravar a riqueza por uma unica das suas mani
festações, quando estas se tem tornado tão innumel'aveis 1 »

Em vel'dade, o imposto ttnico, incapaz de preencher ás necessi
dades fscaes, não tem, até agora, pas,mdo de uma simple.s cogi.
taçiío theol'ica ; na pratica e por toda a parte, tanto no presente,
como no passado,-a multiplicidade do imposto é a "egm -, que
a experiencia ensina e recommenda, como digna de adopção, e
capaz de resultados satisfactorios..

§ III - INCIDENCIA DO IMPOSTO

59. Incidellcia do imposto é o facto da sua applicação ou
lançamento sobre as pessoas, que a lei declara sujeitas ao mesmo.

As questões divQl'sas, que se podem ventilar a proposito da
incidencia, serão melhormente apreciadas em especie, isto é,
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trabndo-se de determinado systema de impostos j porque se
gundo a natureza ou objecto particular de cada imposto, modi
ficam-se naturalmente as razões ou condições circumstanciaes
da sua. incidencia j e daqui a pouca vantagem de estabelecer
regras, puramente theoricas, a semelhante respeito.

Isto posto, o que por ora temos a dizer, limita-se á indi
cação de certos factos, que podem occorrer, ou gemlmelue

resultam da incidencia j-estes factos são: a evasão, a tl"allslaçc7o

e a repel'cussl!O do imposto_
Dá-se evasão do imposto, quando o contribuinte, sem ter ne

nhuma isenção legal, consegue, todavia, subtrahir-se no todo
ao encargo do mesmo_

Da-se o'anslação do imposto, quando o contribuinte, tendo-o
pago, como si fàra POi' adiantamento, consegue descarregal-o
sobre outl'em, nos preços das mercadorias que vende, ou dos
serviços que presta.

Tal é o que succede ordinariamente com os dil'eitos aduaneil'os
que o Ilegociante apenas adianta ao fisco para, em seguida,
?-ellavel-os do consumido!- nos preços das mercadorias; semelhan
temente, o propriet.ario tambem recupera do inquilino, na somma
do aluguel estipulado, a importancia paga do imposto predial.

Donde se vê, que em muitos casos o imposto não recae e:lfe
ctivamente sobre o individuo de quem é recebido, mas, de facto,
sobre pessoa ou pessoas diversas j circumstancia esta, que deve
merecer a maior attenção dos podêres publicas, porque é, sobre
tudo, da effectividade da inciclencia, que se deve partir, para
bem julgar da justiça distribuitiva do imposto.

Só ha verdadeira e real incidencia, quando o contribuinte,
impotente de subtrahir-se ao imposto, por evasão ou t1'anslação,

supporta, eUe proprio, o encargo que lhe é lançado directamente
ou que lhe cabe por translação.

Chama-se, finalmente, ?'epe?-cussi'io do imposto, o e1feito indi
recto, o contl'a-golpe, que a incidencia do impo to é capaz de
produzir ou ?-eflecti?' nas diversas partes do corpo social, ou nos
elementos diversos da ordem economica.

E' tão estreita e completa a ligação dos interesses economicos
e sociaes, que um imposto lançado sobre um objecto qualquer,
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o capital, por exemplo, pode ,'efluij' ou )'epel'cutir sobre varias
outros interesses, apparentemente extranhos,

Basta attender, servindo-nos do exemplo invocado,-que um
imposto excessivo sobre o capital, depremindo as forças deste,
occasiona a diminuição do trabalho, e conseguintemente a pro
cura do operaria com as suas inevitaveis consequencias; dahi
igualmente, a diminuição ~los productos; e desta, a carestia
dos mesmos, com todos 03 seus e:lfeitos desfavoraveis para o con
sumo geral, etc., etc., .

Outros factos se podiam ainda lembrar, provenientes da ,'eper
cussão , no exemplo supposto.

Mas, lllesmo do pouco que ficou dito resulta, que o conhe
cimento dos casos, circumstancias e hypotheses, a que alludimos,
é certamente indispensavel" para o bom julgamento das questões
e interesses diversos, que a materia do imposto abrange ou
suscita, no seu estudo e na sua pratica.

§ IV - CLASSIFICAÇÃO DOS IMPOSTOS

60, O imposto, segundo a sua natureza ou qualidade, e as
rórmas de que se reveste, distingue-se em especies di:lferentes.

1) E' pecunia"io ou in natuTa, isto é, pago em mtm~t'(h7'io,

ou em certa quantidade dos proprios objectos tributados.
Actualmente, quasi se pode afBrmar, que os impostos são todos

pecuniarios.
As pj'estações in natura, tão commUI1S outrora, como-di~imos,

certos serviços pessoaes (la corvée) , certas alcCtvalas, já não
existem; ou onde existem, são, em regra, estimaveis e satis
faziveis em dinheiro.

Por exemplo, entre nós ainda ha o di~ímo de míunças (im
posto municipal) e o dizimo de gados (imposto provincial,hoje es
tadoal) ; mas tanto um como outro são computados em nume
raria e arrecadados nesta especie.

2) O imposto é ordinat'ío ou extrClo)'dina1'io: o primeiro é
aqueUe que faz parte integrante do systema financeiro,
e l:omo tal, se repete em cada exercício; o segundo, somente

)
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apparece ou é arrecadado, por occasião de necessidades extmor
dinarias, ou para certos serviços transitorios, e deve cessar com
o motivo, que lhe deu origem.

No regímen fiscal do Imperio figuravam ultimamente, como
O?'dinm'ios: os impostos,-predial, do sello, de industl'ias e pl'ofis
sões, de transmissão da pl'opl'iedade, os aduaneiros, e outros me
nos importantes,-não querendo fanar das taxas do Con'eio, Te·
legl'apho, etc., por não serem impostos, propriamente ditos ;-e
como extraol'dinarios: o de subsidio e vencimentos, os chamados
addicionaes,etc.- não sendo necessario relembrar alguns outros,
creados outr'ora para iins da guerra :Com o Paraguay, como o
pessoal, a dizima da Chancelleria, etc., já então abolidos.

3) O imposto é proporcional ou progl'essivo, segundo a razão
adoptada na sua tarifa, isto é: imposto proporcional é aquelle
que é arrecadado por uma tal'ifa unif01'me, qualquer que seja o
gráo ou importancia da fortuna do contribuinte ;- imposto pl'O'
gl'essivo é aquelle, cuja tarifa se eleva progl'essivamente, segundo
a importancía dos valores, sobre que é lançado.

A regra, que impõe a cada um - contribuir para a despeza
publica na proporção de seus haveres, dos quaes goza sob as ga
rantias do Estado, é evidentemente racional e justa.

E' o que se chama em linguagem financeira, apl'opol'cionali
dade do imposto: quem tem pouco, pagará pouco, e quem tem
muito, pagará mais; ou exemplificando:-aquelle, que tem uma
renda, diga-se, de 10:000$, sendo o imposto á razão de 1 o/", con·
tribuira com 100$, ao passo que um outro, cuja renda é de
1:000$, apenas terá de contribuir com 10$, - e assim nos de
mais casos.

No emtanto, contra a igualdade do imposto, guardada na for·
mula geral dap,'oporcionalidade dos haveres, oppõem duas outras
theorias, como sendo de maior justiça oude indispensavel equi·
dade: a proporcionalidade dos sacrificios, e a isenção do minimo
das necessidades.

Pela primeira pretende-se, que o imposto seja progressivo, re
lativamente aos haveres de cada um ;- porque, diz-se, o in·
dividuo, que, possuindo mil paga um, so:ffre muito mais, do que
o possuidor de cem mil, pagando cem, guardada a mesma pro·
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porção: o primeiro des/àlca-se do POl:CO, que mal lhe chega para
'Vive?', emquanto o segundo tira apenas uma parceria pe
quena do muito, que lhe é superfluo; logo, concluem: - a pm'

pm'cional'idade da fOl'tuna, por si só, não satisfaz a todos os re·
qusiitos da justiça.

Pela segunda tbeoria pretende-se, que haja um limite-minimo

para o imposto, abaixo do qual ninguem seja tributado: esse mi
nimo é o quantum ínclispensa-pel para cada um poder subsistir
commodamente, ainda que de modo parco,

Deste ultimo ponto, já se fallou em outro logar.
Quanto, porém, ao imposto progressivo,- a sua formula de

justiça. consiste no seguinte: -si o possuidor, digamos de 10 :000 "
paga por exemplo 5 % ou 500 de imposto; - o possuidor de
20:000 devepagal' 10 % OlJ I :000$; o possuidor de 30:000 deve
pagar 15 % ou I :500$, e assim por diante, sempre em escala
pt'ogl'essiva até 100/00, isto é, ate a confiscação completa da for
tuna tributada!

Para evitar esse resultado, que seria fatal, tem-se suggerido
diversas formulas e combinações. Admitte-se, por exemplo, que
a gl'adação 'Pl'ogressiva, em vez de mathematica, seja tempel'ada
ou limitada, a saber: -l°) si o possuidor de mil pagar I %, o pos
suidor de dous mil pagará I I / ~ , em logar de 2 % ; o possuidor de
quat1'o mil pagara. 2 '/2; o de oilo mil pagara. 3°/", e assim por
deante, guardando-se uma escala limitut:va, segundo o cresci
mento dos haveres ;-2°) a fixação de um maximo cel'to, além do
qual a progressão deixa de continuar.

« O imposto progressivo, l'acional, serio, diz o Sr, Joseph Gal'
Dier, é o que Cl'esc , não .le uma maneil'a illimitada, mas que para
num limite modei'ad:J,- que se arrecada em virtude de uma ta
rifa letltamente pl'ogressiva, sem po-ler ultrapassar uma certa parte
da rend:1 .. ,Tal é o que nós qualificamos de imposto ]Jl'ogressional.»

Mas, é preciso nio esquecer, ajuntaremos pOI' no ~a vez:
desdo que ablndona,se a progressã.o mathematica, aliás pro
clamada, como principio basico de ma:Ol' justiça,-fica-se iuteira
mente á mercê cloarbitrio ... E é justamente o arbítrio, que mais
cumpre evitar quando se tem em vista a realisação de um
Lom systema tributario,

I
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Em geral, os partidarios do imposto progressivo não visam sim
plesmente um processo fiscal, do qual provenha receita maior ao
TbesoU1'o publico; na adopção do mesmo pelo poder publico, elIes
visam igualmente a acquisição de um instnl.?l1ento, que venha
aplainar muitas desigualaades sociaes, que a má distribuição das
riquezas continú:t a manter, em prejuizo das classes proletarias.

Sel'á justificada ou legitima esta ultima de suas pretenções no
caso sujeito? ..

Eis a questão.
Embora proposta e sustentada por economistas e publi

cistas, dos mais distinctos, a formula da pl'ogl'essão, ao menos
como syslema geral, ainda não foi adopta·ta por nenhum
dos Este'l.dos modernos; e p ra combater as Sllas ap"egoadas vanta·

gens, tambem não tem falta.do escriptores da melhor nota. (5)
Occupando-se do assumpto, diz o Sr. A. Jourda.n no seu COtWS

Analytique d'economie politique:

« A tbeoria elo imposto progl'essivo é imprn.ticavel, sobretudo
pOl'que ab orveria toda fortuna alheia na sua -progressão,
mcsmo sendo mod rada a ba.se ou ponto de partida tomado: elIa
representa essa tendencia de reacção, que lla nos tempos actuaes
(le certas eloutrinas- dos pobres contra os ricos. Houve tempos,
em que os ricos não p:.tgavam impostos; hoje se pretende o
contrario, - que só eltes carreguem o fardo dos onus publicas.

« ão e esqueç:t que esse Stl.1Jel'(luo do ricO, que pretenJem
acabar, repre enta a economi:1,o augmento do capital, o espirito
e meios das emprezas, e os salarios abundantes. Querendo, pelo
imposto progre~sivo, enriq uecer a uns, podando a outros, a con·
sequencia seria: - emp:>brecer a todos.»

Na opinião do l'. P. C3.Uwes,averdadeiraju tiça emmateria
rIe imposto consi~te em que cada um pague uma mesma quota
pelas suas rendas.

«Sendo a~sim, ninguem terá razão para dizer que paga de
nnis (,u de menos. As desigualdades sociaes, sendo inevitaveis,

. (5) 'fhier., H. ~~"S.l', De P~rieu, Bonnet, Lero.l'-Beaulieu, etc., sustenL~m
o 1111 posto, 4'fJl'OpCll'ClOnal.o- de :.lecol'rl0 com as regras de A. Smith; enlretanto,
MonLesqulel" J.B. ::>a.l', BenLham, lJ.Fnucber, Rossi, e Joseph Gal"nier sustentam,
!'lo ~ontr:\rlo) o llnpO!:i~O 4pl'ogl"esslvo"", como Rendo de maior cOl1vcniencin e
JusLIt;:l.



-186 -

o imposto não póde tambem deixar de ser pesado para uns e
leve para outros; isto, porém, não é especial ao imposto, dá-se o
mesmo com todas as cousas necessarias á existencia.»

O Sr. Leroy-Beaulieu, combatendo, por sua vez, as razões in
vocadas pelos sustentadores da tarifa prógressiV:1, escreveu:

« A unica razão que se oíferece em favor deste systema é, que
se deve tributar aos cidadãos, segundo a igttaldade dos sacrificios,
e que os rendimentos, grandes ou medias, supportam mais facil
mente a subtracção de um clecimo ou de um quinto, do que os
rendimentos inferiores,

« O imposto progressivo não tem sinão este argumento, aliás
especioso., a invocar. ElIe não repousa sobre razão alguma de
equidade; oíferece os mais graves inconvenientes praticos, e
contém o germen de uma verdadeira espoliação.

«Em equidade, cada cidadão deve participar das despezas
publicas na proporção dos serviços que o Estado lhe presta, e da
parte de in.fluencia, que o mesmo exerce sobre a conducta do
governo.

« - .. ,. A parte maior dos novos serviços do Estado
moderno, dos departamentos e das communas, - a edu
cação, a hygiene, a assistencia, etc., e, até certa medida,
as obras publicas, são muito mais em utilidade das classes mais
numerosas e menos ricas da nação, do que das mais elevadas.

«Si esta observação é, sem duvida, verdadeira no que concerne
ao Estado propriamente dito, elIa o é muito mais ainda, com
relação aos serviços municipaes.

«Além disto, com o sulfragio universal, os que exercem'maior
influencia nos destinos do paiz são as categorias de cidadãos, as
mais numerosas e menos abastadas.

«Logo nada justifica, palO equidade, uma tarifa de imposto,
proporcionalmente mais forte sobre as rendas médias, do que
sobre as pequenas, ou maior sobre as grandes, do que sobre as
médias.

« O imposto progressivo que, por este modo, alliviasse os
eleitores mais numerosos, para fazer recahir o maior peso das
taxas sobre uma fracção unica do corpo eleitoral, violaria o
principio da igualdade, e ma.rcharia directamente á oppressão.
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«A proporcionalidade do imposto, isto é, a tarifa uniforme para
todos os rendimentos, é uma regra simplicissima e de applicação a
mais facil; a progressiviclade, ao conLrario, que não contém em
si mesma nenhum ponto fixo, e comporta as mais arbitrarias
combinações,-é de applicação difficillima, e conduz inevitavel
mente aos maiores abusos,

« A experiencia ensina que as pequenas rendas formam uma
porção muito maior, no conjuncto total das diversas rendas de
uma nação; si, pois, adoptar-se um imposto progressivo mode
rado, este não produzirá, talvez, mais do que um imposto
Pl'OP01"cional,. si, ao contrario, adoptar-se um imposto de pro
gressão rapida e forte, este recolherá tamanha parte da
renda de certas classes de cidadãos, que levará fatalmente á
clissimulação da fortuna, á emigração dos capitaes, á diminuição
da economia, e abaterá no todo o espirita das emprezas.

«Um escriptor, cujas tendencias eram alÍlis socialistcts,
Proudhon, tratou o imposto progressivo de maneira desdenhosa,
qualificando-o de bilboquet, de joujou fiscal, isto é, de tolice. E'
uma taxa que tem por mãe a inveja e por filha a oppressão. A
proporcionalidade do imposto, tão stricta, quanto possivel, com
os haveres dos contribuintes, é a unica regra justa, fixa, facil
mente applicavel, e ainda a unica, que é capaz de inspirar ao
corpo eleitoral inteiro a economia e a boa gestão dos negocios
publicos ,»

Ate agora, são realmente muito poucos os exemplos, que se
encontram do systema progressivo: da leitura dos autores,
sabe-se apenas da sua adopção por alguns cantões da Suissa e
por algumas communas da Allemanha e da Belgica, e talvez, sem
resultados satisfactorios.

Tratando-se, não de um systema, mas de certos impostos
singulares, é facto, que tambem alguns Estados teem admittido
uma tarifa pl'ogl'essiva, ainda que de caracter moderado; tal é,
por exemplo, o que se dá com o imposto de heranças na Ingla
terra (probate-d~lty), cuja taxa eleva-se com a impot'tancia da
sUI:cessão, e bem assim, na, França e no Brazil, cuja tarifa cresce,
não em relação ao monte hereditario, mas na ra.•ão distancial

do parentesco.
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E', porém, manifesto que em casos especiaes, como estes,
a tarifa progressiva moderada não poderá occa ionar os inoon
venientes que acima foram apontados; e si, por ,meio della,
tiver-se em vista concorrer igualmente, para que se dê
uma distribuição mais equitativa da fortuna publica, ttLmbem
não haverá nisso motivo procedeu te de ceusura, máo grado,
embora, dos economistas rigorosamente orthodoxos_ ..

4) O imposto é di1'ecto ou incliJ-ecto, ~egundo o modo, pelo qual
~e ordena ou se pratica a sua incidencia.

Nem na theoria nem na pratica se tem firmado uma significa
'ção inteiramente precisa desses dous qualificativos; todavia se
podem admittir, como de melhor autoridade, as definições se
guintes ;

- « Imposto di1'ecto, é aquelle que recae immediatamentEl sobre
a pessoa do coritribuinte ou bens deste; é exigido em virtude de
lançamentos ou 1'óes nominativos,-e comporta est9 modo de
percepção, porque é applicado a situações permanentes ou
eslaveis,» Tae;; são, por exemplo, no Bmzil os impostos de in
·dustria e profissões, o de subsidias e vencimentos, o prediol, etc.

- « Imposto incli1'ecto, é aquelle que é Jançado ou mesmo logo
cobrarl0, por occasião de certos actos ou consumos (acquisições,

tt'ans(e?'encias, cOJnpra, venda, etc.); como elIe não attinge ao
contribuinte, sinão de modo tTanoito?'io, isto é, a0 realizarem-se
actos que não podem ser previstos, não comporta, por isso,
a fórma de lançamentos nominativos, São desta segunda especie
no Brazil, além de outros, os impostos de importação e expor
tação, o de translllis.ão da proprier~ade, o do ~ello, o de trans
porte, etc.

Em geral, ob3erva o Sr _ R. Stourm, a rotina tem feito
,oJnsiderar os impostos directos, como tributos lançados sobre a
proprieda:de, e os impostos indirectos, como cli?-eilos lançados
.sobre o consumo, deduzindo-se, a propo.ito desta di~tincção,

uma serie de rfflexões, absolutamente descabidas.
Os impostos directos gravam, não ha duvida, a propriedade,

mns não são só elJes,que assim o fazem; a propriedade tambem
-é gravada por um certo numero do impostos indirectos, que
incidem sobre as suas transferencias inte?' vivos ou mm-tis causa,

I



- 189 -

como succede com as taxas d'J seUo, de ?'egistros, a taxa
judiciaria, etc,

Ha, com etreito, varias impostos indirectos, exclusivamente
applicados ao consumo, propriamente dito; mas do que vimos
de observar, torna-se manifesto, que a linha cliviso1-ia entre os
impostos directos e os indirectos não póde ser a simples pre
sumpção, de que os primeiros gravam a prop"iedade e os segun
dos o consumo,

Semelhante confusão da parte dos legisladores e financeiros
acerca destas duas especies do imposto, é um obstaculo
não pequeno, quando se trata do estudo ou da apreciação
estatistica dos respectivos systemas fiscaes, succedendo ás vezes
que os impostos que, segundo a legislação de um paiz, são classi
ficados entre os directos, em outro, jà o são entre os indirectos e
vice-versa.

Muito se tem disputado sobre as vantagens supel'iores dos
impostos cli1'ectos ou incli?'ectos, inclinando-se os preopinantes, ora
para um lado, ora para outro. Entretanto a pratica dos povos
mais adeantados convence, de que uns e outros são relati
vamente bons, mas relativamente cleficientes, e que, portanto, a
adopção de ambos é o mais acertado, ou mesmo, um C01'l'lIctiuo

conveniente dos defeitos reciprocos.
Os meritos, que a um e a outro se reconhecem, podem resu

mir-se no seguinte:
a) A cobrança dos impostgs indirectos é, em geral, mais facH,

do que a do.:; impostos directos;
b) O producto das contribuições directas é mais certo ou

seguro, ainna que menos P"ogl'essiuo, do que o dos impostos
indirectos.

A facilidade da arrecadação dos impostos indirectos, diz R.
Stourm citado, resulta da propria natureza dos mesmos.

Com eITeito, taes impostos nascem na occasião de um con
sumo ou de um serviço, cujo consumirlor deve pagar o preço,
para o qual tem elie e pontaneamente preparado o dinheiro
preciso. Conjunctamente com o custo principal, O consumidor
satisfaz sem difliculdade, a titulo accessorio, a taxa fiscal, con
fundida, ás mais das vezes, com o custo referiq.o; de maneira
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que o imposto indirecto não se applica a nenhum individuo
desprovido, Quem compra, herda, pieteia, viaja, emi tie tiLulos
commerciaes, importa mercadorias do estr:1ngeiro, fuma, usa de
bebidas alcoolicas, etc., deve ter dinheiro á disposição para taes
misteres.

Com o imposto directo da-se, porém, o contrario: quando a
lista nominaLiva é publicada, ou quando o cobrador V:1e dar
aviso ao contribuinte, este pMe mui bem achar-se desprovido
de fundos. Ainda mesmo sendo observada a segunda maxima de
A. Smith (a pago 176), nem sempre haverá dinheiro disponivel
em mão daquelle que tem de pagar o imposto.

Além disso, o imposLo inrlirecto dissimula, na mór parte dos
casos, a sua cifra, que vae englobada no custo da mercadoria, e
assim é elte pago pelo consumidor sem sentir a parLe que se lhe
tira para o Thesouro publico ;-ao ir/,ve.:;, a lista das contribuições
directas annuncia Cl'uamente ao contribuinte, sem iIIusão pos
sivel nem l'es~rvas, o quantum exacto da sua divida. (6)

E' tal vez por esta razão, de elle occultar melhor a meiQ do fisco
aos olhos do publico, que os governos em ger3.1 dão preferencia
assignalarla ao imposto indirecto.

Esta preferencia assenta ainda em uma razão superior, con
sistente na progressão natural do seu rendimento.

Recahindo sobre os objectos do consumo geral em cada uma
das suas manifestações quotidianas, o imposto indirecLo póde
seguir o desenvolvimento da ri61ueza em todos os sens ramos
e condições. Ligado espontaneamente aos proprios elementos da
fortuna publica, eUe participa das suas oscillações consLante
mente ascendentes; ao passo que a naturaza e a materia dos
impostos directos não podem offerecer 03 mesmos ensejos para
sua progressão.

E todavia, sobrele,a advertir: -as contribuiç,ões directas
possuem, de seu lado, vantagens preciosas e incontestaveis, que
não se deve desdenhar. Progridem lentamente, está dito, m3.S
com segurança e certeza: eUas não se assustam ao apparacimento

(6) Â. Slourm, acima cit.
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de qualquer crise, como os seus b;'ilhcmtes riva'3s; ao contrario, J
permanecem constantes no momento em que ás mesmas se (
recorre. (7)

Contra os impost03 indirectos, ou antes, contra a extensão
dos mesmos, tambem cJstuma-se aUegar a sua incidencia sobre
os Objectos de primeira necessidade., Deste ponto fallaremos mais
adeante.

No Brazil, a receita federal provém, na sua muito maior parte,
dos impostos indirectos; - de impostos directos, só figuram
nos seus orçamentos o de subsidio e vencimentos, e a contri

buiçero das companhias e emprezas, cobrada para as despezas
da respectiva fiscalisação, e cujos rendimentos são relativamente
insignificantes.

Com relação á receita geral do Imperio, dava-se tambem caso
identico, ainda que para a mesma concorressem alguns outros
impostos directos, que agora não fazem parte das fontes de
receita da União,
. 5) O imposto é "eal ou pessoal.

- Se diz que um imposto é ,'eal, quando é lançado sobre as
fontes de renda do contribuinte, abstracção feita da sua. perso·
nalidade, da sua situação economica, ou mesmo do "endimento

liquido, que elle porventura perceba.
Um imposto é pessoal, quando eUe, ao contrario, toma em

principal consideração a situação ou a personalidade do contri·
buinte (R. Stot!Q'm).

Na França e na Inglaterra predominam as imposições "ec!es, as
quaes, diz·se, correspondem melhor á theoria da P"olJorcionali
clade ; emquanto que as legislações fiscaes inspiril.'1a.s da escola
financeira allemã tendem mais para as imposições pessoaes, isto
é, deixam-se infiuenciar pela theoria da igualdade dos sacri
ficjos (pag. 183).

A' primeira vista, o imp03to pessoa~ parece mais equitativo,
que o imposto real, ou mesmo prestar-se melhor á realisação
da proporcionalidade; porqu'3 encara a situação do contri-

(7) R. stourm cito
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buinte, visa.ndo nesta o l'endimento liquido sómente, isto é, o
excesso da renda sobre os encargos,

E muito embora o modo dessa tributação accarrete syndican
cias incommodas por parte dos agentes fo fisco, para averiguar o
estado economico do contribuinte, tudo isso seria, não ob
stante, de(ensa'üel, si o impo~to gl'avasse sempre, ou em ultima
analyse, ao .proprio que o paga, Não se ignora, porém, que as
numerosas t?'anslações, a que os impostos estão sujeitos, modifi
cam completamente a sua repm'tição ettectiva, e, em consequen
cia r o imposto pessoal, em vez de equitati'vo ou proporcional,

póde tornar-s um mo'lo de tributação, simplesme':1te arbi
traria e inquisitorial (Albert Delatotw) ,

E' sempre assim na materia de impostos ;-0 melhor dos sys
temas ha de ter com certesa, por um lado ou por outro, os seus
inconvenientes, , .

De resto, a preferenci3. do imposto,-si o l"eal, si o pessoal,

depende muito da materia, melhM' tributavel, em cada paiz, e
das condições politicas e sociaes, preponderantes na distribuição
da fortuna publica. Em mera theoria, é dUlicil as egurar
a preferencia absoluta de qualquer dos dous; e, talvez, em
geral, a pratica mais proveitosa esteja na combinação de
ambos, conforme as exigencias fiscaes do tempo e do lagar,

6) O imposto pode ser mOI'alisado?" ou lJrotectol".

O imposto se diz moralisador, quando pelo me3mo procura-se
obstar o uso ou consumo de objectos noci vos aos bon costumes,

Exemplos de imposto m01"alisad01', são os que recaem pesada

mente sobre objectos de luxo, sobre o fumo, as bebidas aicoo
licas, etc,

Em principio, nega-se que o imposto deva ter outro fim
legitimo, além da satisfação das nece5sidades fi caes; mas, em
verdade, nada tambem repugna, que entre os meios, de que o
Estado p ssa usar a favor dos costumes, da hygiene e de outros
elementos do tem commum, recorra igualmente ao imposto,
desde que este offereça razões opportunas de efficacia.

O imp sto se diz protecf01" , quando elle visa, não tanto o ren
dimento fiscal, como, principalmente, ir em auxilio de algum
gerrero de commercio ou industria nacional.
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Em geral,o imp~o protector é lançado sobre as mercadorias
ou producções estrangeiras, no intuito de impo~sibilitar a com
petencia ou a preferencia destas nos merc..'tdos nacionaes_ A
suajuRtificação, segundo os caso', muito depende das condições
peculiares do paiz, sob o ponto de vi ta das suas relações inter
nacionaes e do seu desenvolvimento economico_

Mais adiante, ao termos de deti nir o que se entende por politica
aduaneil-a, haverá opportunidade melhor para falIar desta
especie.

Todavia, antes de passar além, é preciso dizer, que o imposto
pJ'otector não é sómente admissivel no dominio da roncurrencia
internacion~l; mesmo no dominio da concurrencia interna de
cada paiz, eUe póde exercer a .sua influencia, já como instru
mento animador de determinada indu tria, e já no empenho de
igualar as condições da producção. Ma quer em um, quer outro
caso, cumpre não levar a p"otecção até ao monopolio, porque
este, em vez de concorrer para o desenvolvimento real da pro
ducção e aperfeiçoamento dos productos, ou para o llugmento
do bem commum, - sómente redundará em lucro das associa
ções ou indivinuos particulares. Est modus in rebus,

7) O imposto é, finalmente, de repartição ou de quota.
Diz-se que o imposto é rle repartição, quando, fixada a sua im

portancia total na lei orçamentaria, é eUa dividida, successiva
mente, entre as circumscripções administrativas,-provincias,
municipios, districtos, etc_, até chegar aos contribuintes indivi
duaes,

Na França, por exemplo, que adopta a ?'epa?-tição para os seus
impostos denominados - impôt foncier, contribution personnelle et
mobiliére, e contribution des portes et fendtl-es, procede-se do
seguinte modo :

A lei orçamentaria fixa o quantum do imposto, II. que cada de
partamentofica obrigado; o conselho geml do departamento distri
bue, por sua vez, a parte, que ca.be a cada um dos munici
pios (an-ondissements) (8) ; o conselho municipal fixa igualmente

(8) E' o nosso munlcipio, a divisão administmtiva, q"e mAlS se assemelha 11.0
cntTondissement. dos Francezes ~

A. o. 13
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o contingente de cada communa, e o conselho de j'epal'tiçcio com

munal determina, finalmente, a quota individual dos contri·
buintes.

Diz-se que o imposto é de quota, quando, estabelecil1as as tari
fas ou quotas do mesmo, e segundo estas, calculado o seu pL'oducto
provavel (orçado), - procede·se logo ao lançamento, ou á sua co
brança imrnediata, sobre os contribuintes que lhe são sujeitos.

A dlstincção fundamental entre os impo:stos ditos de l'epal'ti

ç~io e de qttata não consiste nos dom methodo differentes de
chegar ao contl'ibuinte inclividual, mediata ou immediatamente;

mas em que, pelo pL'imeiro, o legislador fixa. um total certo e
obrigatorio para as re'pectivas circumscripções, em quanto
pelo segundo, -o que o legislador fix'1 de certo, é a tcwifa ou taxa
do imposto, - ficando o seu producto total inteiramente depen
dente das condições val'iaveis da arrecadação.

Em vista dessa vantagem, que p S3ue o imposto de j'epa1'
tição,- de produzir um rendimento determinado e absolutamente

cel'to, ha escriptores, que sust.entam a sua exceIlencia. Mas.
isso não obstante, a maioria da opinião moderna lhe é contraria;
-é reputado, como um 1'esto da barbaria,- além de objectar-se
que elle é menos Pl'Opol'cional e menos 1Jl'oductivo, do que o im
posto de quota.

§ V - SYSTEMAS DE IMPOSTOS

1:lI. Passando a examinar as fól'nws praticas, que o imposto
apresenta, na Bua incic1encia ou applicação effectiva, sobre·
leva nomear e apreciar, como mai importa,ntes e dignas de es
tudo, as seguintes :

1. o O imposto de capitação. Como o proprio nome indica.,;l,
capitação é um imposto lançado pOl' cabeça. sobre todos os babi
tan tes de um paiz .•Em regra, n5:o se toma a formula - por
cabeça, em sentido absoluto; p rque delle são isentos os rnenOl'es,

os indigentes, e ás vezes tambem, os cl'iados do serviço domes
tico.

Na maioria dos casos o imposto é lançado s bre os chefes de
familia., isto é, sobre àquelles que teem uma casa ou economia



-195 -

propria, - como notadamente se mandou outr'ora. observar no
imposto pessoal, creldo no Brazil em 1867, e abolido em 1875.

Ha dua., especies de capi/açc7o: a simples (c,'pilaçlío prupria
mente dita), e a graduada. A primeira é um imposto puramente
pessoal; mas a segunda, tomando em consideração os llavêres
do contribllÍnte, -torna-se, por iS3o, uma sorte de imposto real.

Contra a capitação simples, isto é, uma la:m uni{onne para
tol1.os, ~om excepção, apenas, dos indigentes, allega-se: I) a sua
impl·oporcionalidaclt!,-sujeitando o pobre e o rico á uma mesma
qUOIII, sem attendel' que, para este, ella póde ser uma insignifi
cancia, emquanto para aqllelle, póde ser um encargo insup
port:J.vel; 2) o arbitrio inevitavel no fixar o limite da isenção
para os individu'Js considerados indigentes.

Sem quei'ermos negar os inc:lIlvenieutes a\iudidos, 03 quaes,
desta ou daquella fórma, são aliás inllerentes ti. toda c qualquer
especie de imposto, - é to:1avia certo que, como COlltribuiçiío ex
Imol·clincwia, póde a capitação simples, em dadas circumstancias,
Sel' um modo adequado de obter recursos para o Thesouro.

Como systema permanente, é, que ella egel'almente reputada,
uma impo ição incommoda e inacceitavel.

Quanto i~ capitaçüo gl"aclucda, esta con funde-se com o imposto
sobre rendimentos, como erJ. o Klassenslew· na Prussia; e fàra,
igualmente entre nós, o já mencionado .imposto lJessoal, baseado
sobre o valor locativo dos predios. (9)

Do imposto sobre rendimentos se fallará mais adiante.
2." O imposto sobre o capital. Como impo.ito complementIJ.1·,

póde:se db:el', que sempre existiu, quer sob a <1enominação dita
de imposto sobre o cu-pital, quer sob denominação differente: a
fortuna accumulada do indi viduo tem sido por toda a parte, e
desta ou daqucUa fórma, materia especiol de tributação.

Não e, porém, como imposto complemelltar, que a questão
tem sido modernamente agihda p310s economistas e financeiros;
o que ora serve de thema á contro,ersia, é a pretenção de

(~) l' oi cl'eado em I '7, e"ll vi h das neee~3id,,1es nnanceins aug'menLndas
pela guer l'a eo:n o PaL"ngun.y, e figul'oU em nossas leis orçamentariaS até
1875.
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um imposto unico sobre o capital, que alguns sustentam ser o
preferivel entre os diversos systemas.

Trata-se de idéa semelhante á dos physiocratas, os quaes, con
siderando a terra, como a unica rique;;a, propriamente tal,
entendiam consequentemente, que s6 devia haver um imposto
unico, - O da renda proveniente da terra.

Em favor do imposto unico sobre o capital, allegam os seus
partidarios, -que o capital, formado pela economia e fecundado
pelo trabalho, sendo a unica fonte real da riqueza; - segúe-se
logicamente dahi-a razão de ser, para um)mposto unico sobre o
mesmo, e de quota bastante, para oecorrer às despezas do Estado.

Accrescenta·se tambem: - 1) que semelhante imposto obriga
os capitaes a cÍrcular e procurar empregos mais lucrativos; 2)
que el1e grava a riqueza adquirida, a riqueza consolidada, e não
a riqueza em formação; 3) que, finalmente, é o meio de tributar
certas manifestações da fortuna, que o imposto sobre a renda, pela
propria natureza deste, deixa forçosamente fóra do seu alcance.

Esta ultima razão, diz um economista, é realmente a mais
acceitavel, não, para fundamenhr o imposto unico sobre o capi
tal, mas para legitimar a su~ adopção, como imposto comple
mentar do da renda, ou do imposto sobre rendimentos.

Objecta·se, no emtanto:
l°) que o imposto sobre o capital é duplamente contrario ao

desenvolvimento da riqueza, - não 6, porque supprime no
individuo odesejo de accumular capitaes ou de consolidar a ri
queza, que serviria, antes de tudo, para pasto do fisco, como
tambem, porque a porção de capital subtrahido pelo imposto,
equivale á uma diminuição das forças productivas j

2°) que, além do capital material, que o imposto tem em vista,
ha o capital intellectual, moral, scientitico, artistico, igualmente
capaz de producção consideravel; mas que ficará todo isento de
contribuir, com' a mais flagrante injustiça, até porque a. ultima
especie de capital é representada pela maioria das classes
sociaes;

3°) que é ditlicilimo, sinão no todo impossivel, averiguar com
exactidão, a importancia do capital, fix:o ou circulante, que cada
um possue, para, sobre elIe, ser lançado o imposto.
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Só meios inquisitoriaes poderiam habilitar a fazeI-o com certa
justiça; mas taes meios devem ser, o mais passiveI, evitados na
materia tributaria.

De resto, não será preciso repetir, que o imposto sobre o ca
pital, (imposto complementar) mesmo sob esta denominação,
existe em alguns paizes,-Dotadamente em certos cantões da
Suissa e nos Estados da União Norte-Americana,-e, sob titulos
ditferentes, é elle geralmente admittido nas legislações fiscaes dos
varios Estados modernos; por quanto outra cousa não são
os direitos que se cobram dos actos deacquisção ou t)"ansferencia
dos valores, moveis ou immoveis,- muito embora se o faça de
baixo das denominações de~sello, registro, transmissão da proprie
dade, direitos de successão, impo..to territorial (impot foncíer
em Frariça,-land tax na Inglaterl'a, etc.) e imposto predial
(quando é pago pelo proprietario, e não pelo inquilino), etc.

3. o O imposto geral da renda e o imposto sobre rendimentos.
Não são uma e a mesma cousa, como as palavras - renda
e rendimentos - parecem indicar.

4: Oimposto póde gravar a totalidade da renda individual em
globo, -mediante declarações ou syndicancias globaes ;

« Ou, ao contrario, póde, mediante processos especiaes, ser
applicado separadamente á cada fonte de rendimentos, e consti
tuir uma divisão ou classe distincta de impostos. »

Oprimeiro de taes systemas constitue o imposto da renda,
propriamente dito; e o segundo, o imposto sobre rendimentos.

Tambem se podem dar combinações, nas quaes confundam-se
dentro de um ,..;ó plano ambas as especiei'l ditas de imposto.

Tal era, por exeffiplo, o systema adoptado na Prussia, sob os
titulos de Klassensteur und Klassefizierte Einhommensteur, de que
em segllida teremos de occupar-nos.

Referindo-se á justiça do imposto em geral, pensa o Sr. A.
Jourdan, que a sua formula positiva deve ser esta: «cada um
concorra na proporção da )'enda de seus bens, da qual gosa sob a
protecção do Estado», o que em outros termos importaria dizer:
que a renda de cada um é a unica materia legitimamente tribu·

tavelj-these, para a qual não teem faltado defensores, dentre os
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mais illustres economistas, e cuja uI tima consequencia é a sug
gestão ele um imposto UlliCJ sobre a ,',mela geral do contribainte,

Não no~ deteremos em analysar ou combater o valor pratico
desta suggestão; porque a simples experiencia basta para refutar
o sy-tema do imposto ttnico, sej:t sobre o capital, seja sobl'e a
renda, seja sobre qualquer outro objecto,

Nunca p:1ssará de uma concepção meramente theorica,
Como facto,já se disse anteriormente, o imposto deve ser muI·

tiplo, e assim o é effecti vamente por toda parte; a multiplici
dade torna-se mesmo uma con.lição essencial da sua. justiça
uistribuiti va,

A questão, pois, que interessa ventilar, é a de um imposto
complementar sobre a renua, uu sobre 03 rendimentos, em vista
<.las razões sttbjectiva~ e o~jeclivas, em que um e outro destes
dous systemas se apoiam,

O imposto complemeMw' sobre a ,'enda totcLl de cadi1 um a.pre·
senta, de certo, a vantagem de sujeitar a.o imposto todas as
faculdades do contribuinte; mas elle incor~'e, sem du viua, no
inconveniente de gravar a mesma materii1, que já se acha
tributada por iUlp03tos de natureza diversa; em quftnto que
o imposto sobre ,',mdimentos, diz-se, sem seI' incapaz da vantagem
indicada, pMe mui bem evitar o inconveniente arguido, reca
hindo apenas sobre rendimentos não ainda tributados, ou
illsu(ficientemente tribu tados.

Além disto, accrescent,t-se : o impostJ sobre a ,'enda im
plica, como o do capital, a nec.õSsidade de conhecer exactamente

o valo,' exacto da mesma, o que não se poderá conseguir sem
recorrel' á indagações e exanLS laboriosos, isto é, sem uma série
de medidas vexato)'ias e inquisitor:aes, acerc.1 elos 11avereS elos
cJnlribuintes. e a.inl!a assim, sem a pJssibiliclade de chegal' a
um result:tdo cert':>, preci:lo e completo em todo.> os casos.

Na averiguação dos )'enclimentos sepamclos, ou feita rmcciol/Cala

mente, segundo as fontes de cada um delles, o processo é, sem du
vida, mais fi1cil, e conseguintemente preferiveI; vIsto como
por elle attende-se ás exigencias fiscaes, sem sujeitar os
contribuintes á sY!'ldicancias, P r demais importunas ou irri
tantes.
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Em resumo, são estas as razões pj'o e contm, que geralmente se
invocam, no confronto dos dous systemas alludidos; entretanto
para decidir-se com criterio sobre a preferencia de um ou de ou
tro, é, sobretudo, necessario attender ás condições ~conomicas

preponderantes do respectivo paiz.
- Como exemplos do imposto da 1'enda, citam-se commum·

mente os systemas praticados :-em diversos cantões da Suissa ;
em alguns do.> E$tados do Imperio allemão (Klassenstew' tlnd

Einhommel1stett1~;na Inglaterra (Income tax); nalItalia (Tassa de
1'icchezza mobile); na França (Impôt StW le reoenu des valetws
mobilieres); na Austria-Hungria (Enoe?'bsteur); em Portugal
(Contribuiçero geml sob1'e 1"endimentos) (10), etc.

Revistemos alguns dos systemas indicados, começando pelo
da Inglaterra, que é tido em geral, como exemplo classico da
especie.

InglatB1'1'a- O income tax foi estabelecido na Inglaterra, pela
primeira vez, por Pitt em 1798; durou até á paz de Amiens e foi
restabelecirlo em 1803 para fazer fclce a necessidades urgentes.

Foi adoptado como medida financeira, a titulo de expediente,
durante todo o periodo da guerra com a França; nunca foi con
siderado sob outro ponto de vista,

Dizia·se então, que era uma macbina poderosa para fornecer
dinheiro ao Thesouro e esta consideração o justificara no mo
mento aos olhos dos homens de E tado,

Supprimido na paz de 1815, só reappareceu nas leis financeiras
da Inglaterra em 1842, por proposta de Robert Pee!.

O income tax fôra, a principio, um imposto sobre a j"enda ge1'al
dos cidadãos, baseado sobre declaI'ações dos proprios contri
buintes, aliás sujeitas á verificaçeio olficial (conwole); foi trans
formado por Addington (1803) em um imposto sobre as fontes
de producção, isto e : o impo to deixou de ser baseado sobre o
conjuncto da rendado contribuinte de quaesquer fontes; a taxa
passou a ser lançada sobre a fonte, e grava a renda nas mãos da
primeira pessoa que a recolhe.

Em lagar de dirigir-se ao proprietario territorial e as diffe
rentes pessoas que possam ter direitos sobre a terra, eIle dirige
se ao occupante, ao rendeiro,

Em lagar de dirigir-se ao credor, vae direito ao devedor, que
paga os juros da divida. O imposto repercute successivamente
da pessoa que colhe a renda em primeiro lagar, até áqueIla a

(lO) Crendo. pela. lei de i8 do junho do 1880,
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quem ~lla aprovei,ta nl!', realid,ade _; as transacções p8:rticulares
são assim subtrahldas a InVe>tlgaçao dos poderes publIcas.

As diversas rendail foram dbtl'ibuidas em cinco cedulas, e
assim subsi::,tem desde o restabelecimento do imposto em 1842
até I;wje ..

As cedulas constituem cinco impostos sobre as cinco fontes
de renda, e o eu conjuncto formou e forma ainda agora o in
come taxo i:i a sua enumeração e conteudo:

Cellula A - Esta cedula grava a renda immovel, isto é, a
renrla, cuja fonte está. na propriedade do solo. E' um imposto de
quota que attinge os arrendamentos, os dizimas, os rendimentos
de bens immoveis, minas, pedreiras, caminhos de ferro e ca
naes.

Cedula B - GraVit ig'ualmente as rendas territoriaes, mas
sárnente sob o 'Ponto de vista da exploração.

Elia comprehende a renda dos rendeiros, que é avaliada se
gundo a met'\de do pl'eço do arrendamento, si se trata de um
rendeiro inglez; porque os renneiros escossezes ou irlanrlezes
pagam sobre a base de um producto de cultura, igual a um terço
do importe do arrendamento.

Cedula C - Grava a renda movei que resulta do pl'oducto de
valores moveis; é o imposto sobre a ,'enda, que tem existido sem
interrupção desde 1806.

Nesta cedula estão comprehendidas as rendas vitalícias, juros,
dividenrlos, rendas pagas pelas caixas pnblicas. São as caixas
encarregadas do pagamento dos dividendos e juros, que fazem a
deducção do imposto.

Cedula D - Comprehende a renda das profis ões industriaes
ou commerciaes, segundo a' declarações dos fabricantes ou com
merciantes. Não ha ba e exacta. «Para haver avaliação, absolu
tamente exacta do lucro de cada anno, diz o Sr. Leon Say, seria
preciso comparar o capital, com que um negociante entra para
o commercio, com o capital com que o mesmo negociante se retira
delle, 10 ou 20 annos mais tarde.

« A differença de valor do Cft'Pital nas duas épocas con titue
o seu lucro ou o seu prejuizo. Páde-se dizer dos lucros, que os
negociantes se attribuem todos os annos, -que elles são simples
p,'estaçães a conta . .. »

Para a arrecadação deste imposto, faz-se o calculo sobre a
renda do tres ultimas annos, deduzidas as dividas, prejuizos e
despezas de estabelecimento.

Cedula E - Grava as rendas moveis, provenientes dos orde
nados e pensões, e cuja fonte esta no titulo fornecido pelo Estado
aos seus agentes.

As instituições de caridade não estão sujeitas ao income talJJ,
nem tão pouco, as rendas inferiores a;/] 150.

Para a cobrança do incarne tax, O Parlamento nomeia todos os
annos uma commissão. Esta commissão nomeia sete commissa
rios por dis-tricto e estes designam para cada parochia ajudantes



encarregados da avaliação. Para as cednlas C e D, agentes do
proprio Tl1esouro fi~calt am e ajudam ao commissarios.

O' contribuint.es tazem as ua declarações ew folha prepa
radas para. cada cedttla; e O' commissarios, que teemi direito de

• ver os arrendamentos, contractos e aju te~, contas e livros de
commercio, estabelecem, em um a'viso, a somma que ca'la con
tribuinte tem de pagar.

As rec1amaçõe' do' contribuintes são julgadas pelos commissa
rios ger~es, auxiliados pelo liscaes.

Durante os dous primeiros periodos de sua adopção, o im
posto sobre a renda foi arrecadado a taxas variaveis. elevando
se, mesmo, a !O % para as renda.s superiores a z 200.

A datar do seu re tabelecimento em 1842, as tarifus adoptadas
teem sido relativamente baixas.

Segundo a exposição do orçamento de 1892,-1893 feita por
M. Go chen, a taxa fixada para 1893 fôra de 2 1/2 % ou seis
pences por libea esterlina.

Das esta.tisticas publicadas a respeito, vê-se que a renda taxada
da Gran-Bretanba era, no começo do seculo, de 115 milhões de
libras esterlinas; em 1815 esta ren la elevava-se a 140 milhões;
em 1843 a 251 ; em 1850 a 262; em 18:)5 a 308; erp. 1865 'L 395, e
em 1875 a 571 milhões de libr.1s e terlinas, ou 14,275 milhões de
francos. (II)

AUemanha-O imposto sobre a renda existe na Allemanha,
não, como contribuição imperir.l, mas como contribuição de alguns
Estados, notadamente: na Prussia, na Baviera, no Saxe, no
Grande Ducado Lle Bade, He se, etc.

Na Pru ia, o imposto sobre a renda fàra, até á lei de 1891,
um imposto formado de duas categorias distinctas: uma,
(Klassensleue~~ comprehendendo todo o individuo possuidor de
um renrlimento, qualquer que fosse a sua natmeza, de valor não
superior a 3.000 markos (1:500$); outra, (Ktasse(i:::ierte Einkom
mensteuer), comprehendendo os possuidores de uma renda maior,
que a somma indicarla.

O Kla.senste~ter. O imposto das classes, creado na Prussia
desde 1820, revisto em 1851, 1873, 1875 e 1883, era uma taxa de
reparliçao, analoga á. «contribution personnelle et mobilie~'e»

existente na França.
A lei de 1851 fixara em 42.100.000 mar!ws a somma total,

que elle devia produzir. Si a applicação da tarifa dé se
mais, ou menos, diminuia-se ou augmentava-se a parte exigivel
dos contribqintes, de maneira que o imposto só produzi e ex
actamente a somma de 42.100.000 markos. E~ta fixação do ren
dimento do imposto subsistiu até 1883; depois desta ultima data,
o Kla.<sensteue1- não cessou de augmentar: de 1883-1884 a
1890-1891, a majoração fôra cerca de 3.000.000 de rnarkos.

Torlo o individuo pos uidor de um rendimento de 900 a 3.000
markos foi sujeito á esta contribuição; antes de 1883, só esta,-

(H) Victor de Swarte, Dict. des Finances.
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vam isentos os rendimentos inferiores a 420 markos,-sendo
os contribuintes divididos pela lei de 1873 em 12 classes, con·
forme o quadro qlJe se segue;

1" Classe. Rendas de 420 a 600 m. pagavam 3 markos
2"» »» 600 a 900» » 6»
3"» »» 900 a 1,050» » 9»
4"» »» 1.050 ai. 200» » 12 »
5"» »» 1.200 ai. 350» » 18 »
6'» ))) 1.350 ai.500» » 24 »
7") »~) 1.500 a 1,650) » 30 »
8"» »» I, 650 ai. 800» » 36 »
9'» »» 1.800 a 2.100» » 42 »

10'» »» 2. 100 a 2.400» » 48 »
I1"» »» 2 .400 a 2.700) » 60 »
12"» )» 2,700 a 3.000» » 72 »

Em 1880 alliviou-se (12) de um quarto o Klassensteuel', e em
1883 foram supprimidas as duas primeiras classes, por terem
sido inteiramente isentas do imposto.

O imposto das classes era lançado em cada communa por uma
commissão eleita pelo conselho communal, servindo de presidente
o burgo-mestte ; as listas eram submettidas á revisão e á fisca
lisação dos agentes do Governo.

As reclamações dos contribuintes eram levadas perante uma
commissão eleita pelo conselho municipal, e em caso de diver
genoia oeste conselho, a decisão pertencia á commissão municip3.I,
encarrega'la do imposto sobre a renda, com recnrso para o
ministro de finanças.

Einhomme'Ylsteuer, O imposto sobre a renda era uma taxa
pessoal de superposição. Gravava todaa especie de rendimentos,
quaesquer que fos'em a sua constituição, natureza ou origem,
renda .la propriedade terri torial, do commercio, da industria,
rendas moveis, pensões, emolumentos ou remuneração de todo
trabalho, de toda occupação, de todo e qualquer emprego.

Com excepção do~ membros da família re:11 e das duas c..'l.sas
principescas de Hohenzollern, elle gravava todo cidadão que, por
si mesmo ou pelos meios pertencentes aos diversos membros
de sua familia, possuisse uma renda annual superior a 3.000
markos (1 :500$000).

As rendas comprehendidas entre 3.000 e 780.00 markos eram
dividida em 40 classes, pagando de 90 a 21.600 markos.

A putir de 780.000 markos, cada augmento de 6.000 markos
constituia uma nova classe, que comportava um a.ugmento de
imposto de 1,800 markos.

O imposto da renda, que começlra. em 1851 com 3.000 markos
Ile renda e uma taxa de 90 markos, era regularlo á p3.1 til' de 1873,
de modo a sujeitar rendas di vers'l.S, agora reunic!as em uma só
classe, li uma tarifa nominal de 3 %.

(12) Este neologismo que emp"egall10S pOl' uoeessidnde, quel' dizol' - tOI'un,'
le o Ou mellOS pesaclo,
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E:m 1880, se isentaram :1S cinco subdivisões inferiores do
Einhommensleuel' .

O lançamento deste imposto era feito cada anno por uma
commissão, cujos membros er3.m nomeados pelo conselho com
munal ou pelo conselho municipal, sendo um terço composto de
membros do conselho, e ,lous terços, dos. contribuintes. A commis
são ora presidida pelo sub-prefei to ou por um commissario especial
do go verno. As reclamações dos contribuintes eram levadas
perante esta commissão, com appellação para uma commissão su
pel'ior, cujo presidente er3. nomeado pelo ministro das finanças
e cujos membros (um terço de contribuintes do Klassensteuer,
dous terços de con tribuintes do Einkommensteuer) eram eleitos
pelo consell1o geral. Esta commissão superior julglLva em ultima
instancia.

Disposições mLnuciosas precisavam as regras, que se devia
seguir para determinar a renda tributavel, isto e, para a ava
liação da ren11a, com dedllcção dos onus e dividas.

Este systema de impostos levantou criticas vehementes.
'Dizia- e: « O imposto das classes parece muito com o imposto de

cn.pitação ; os gastos de areecadação' pam as categorias inferiores
são exorbitn.ntes, pois vari:tm de 10 a 50 por 100; a percepção de
um imposto directo sobre pcquenas sommas e muito impopular
por caus1. das execuções que o sen não-pagamento acarreta com
todo o cortejo de despezas e vendas por autoridade da justiça.»

Quanto ao imposto sobre a renda, com a sua escala gradttada,
censurava-se tambem a falta de justiç3. de não attingir igual
mente todas as rendas, e de s brecarregar mais as pequenn. ,que
as gl'andes. «Fundar o imposto sobre estimativas feitas por
meio de presumpçõe3 ou apreciações dos signaes exteriores da
riqueza., diziam, e abrir porta larga a injustiça ... »

Attendendo a estas reclamações, o governo apresentou, em
dezembro de 1883, um projecto de lei tendente á uma revisão
completa do regimen existente. O imposto das classes e o im
P)sto da rendn. ficavam reunidos em uma só contribuição
sobre a. renda. As quatro primeiras gmdações do a.ntigo imposto
das classes (420 a 1.200 markos) ficavam isentas, o que era um
allivio consideravel. Afim de tOl'na.r supportavel á fortuna con
solidada ou ã renda fundada um encargo maior, se creava, ao
la'1o do imposto geral sobre a renda, um imposto sobre o capital
movei, considel'ado no seu rendimento (KajJilal,.entensleltel~.

A deducção das di vidas e encargos era generalisada, afim de
fazer realmente do im posto sobre a renda um imposto simples
mente complementar. Emfim, n. declaração tornava-se obrigatol in.
para todo contribuinte, a re peito do qual, o Estado não tivesse
absoluta convie lia qne a ua renda fosse intel'ior a 3.000 markos.
O regimen da declaraçi1oobrigatoria já exi tia no Saxe, nas
cidades hanse;'l,ticas e em diversos outros Estados aUemães.

O projecto de lei de 1883, posteriormente modificado em
algumas das suas disposições, foi afinal convertido na lei de 11
de junho de 1&91, que e a lei vigente sobre a materia.
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Os traços mais geraes da reforma de 1891 são:
O systema da declaração das rendas pelo contribuinte foi sub

stituido ao da avaliação feita pOl' autoridades competentes, tra
tando-se de rendas superiores a 3.000 markos. A declaração é
facultativa para as rendas inferiores.

O impostu não é mais limitado ás pessoas physicas ; attinge
tambem ás sociedades anonymas, sociedades em commandita,
sociedades civis, etc. A franquia de imposto concedida aos des
cendentes das famUias mediatisadas póde ser supprimida (13),
mediante uma inclemnisação.

Existe s6mente um impo. to sobre a renda; o imposto das classes
desappareceu. O espaço entre os diíferentes graos foi reduzido, e
ha uma progressão inversa para as rendas médias e pequenas.
A. rendas inferiores a 5.000 markos teem uma redacção da
fÓi'ma seguinte: são der1uzidos ·50 markos da renda tributavel
de cada membrv ele família, menor de 14 annos.

Foi concedidll, ao governo uma influencia maior, que d'antes,
sobre a .execução do imposto e a confecção dos róes, instituindo-se
ao mesmo tempo um tribunal especial de appellação com séde
em Berlim para julgar dos processos e reclamações em ultima
instancia. (Edouard Campagnole, Dict. d'Econ. Politique.)

A tarifa actual do imposto é applicada da maneira seguinte:
Rendas de 900 m. a 1.050 Tarifa 6 m. (14)

1.050 »1.200 9
1.200 »1.350 12
1.350 »1.500 16
1.500 »1.650 21
1.650 »1.800 26
1.800 »2.100 31
2.]00 »2.400 44
2.400 »2.700 52
2.700 »3.000 60
3.000 »3.300 70
~.300 »3.600 80
3.600 »3.900 92
3.900 »4.200 101
4.200 »4.S00 118
4.500 »5.000 132
5.000 »5.500 146
5.500 »6.000 160
6.000 » 6.500 176
6.500 »7.000 192
7.000 »7.500 212
7.500 »8.000 232
8.000 »8.500 252
8.500 »9.000 276
9.000 »9.500 300
9.500 »10.500

(13) Veja-se a palavra ..Mediatisation,. no Dict.de Sciences et lettres,de Bouillet,..
(14) AleUra m. significa ,"nal'jws., moeda allemiiegual ii. $500.
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As rendas de 10.500 m. até 30.500 pagam, de cada 1.000 m. ,
30 ditos.

As de 30.500 m. até 32.000 pagam, <1e cada 1.500 m., 60 ditos.
As de :52.000 m. lJté 7H.000, de ca(la 2.000 m., 80 ditos.
As de 78.000 m. até 100.000, de cada 2.000, 100 ditos.
As superiores de 100.000 m. até 105.000 pagam o imposto

de 4.000 m., augmentando-se, dahi por diante, 200 m. sobre
cada 5. 000 m. de renda.

O imposto, assim applicado, é apparentemente de tarifa pro
gressiva, ainda que moderada.

No primeiro anno da execução da reforma foram tributados
2.437.886 contribuintes, que pagara.m 124.842.000 markos, isto é,
45 milhões demais, do que se havia arrecadado no exercicio
anterior (15).

Italia - O imposto sobre a l'ique:;a movel foi estabelecido na
Italia, por proposta do Sr. SeUa em 1864. Com a sua creação
não se teve em mente dotar o systema fiscal do paiz de um
imposto compensado?', destinado a servir de contrapeso ás con
tribuições indirectas; ao contrario o que predominou no caso,
foi o intuito de augmentar as rendas do Estado, -unificando-se,
a proposito, as contribuições de natureza analoga, já então exis
tentes em algumas províncias do novo reino.

Alterado por successivas revisões regul<J.mentares, o referido
~mpo to parece ter chegado á sua fórma e~tavel ou definitiva
com a reforma apresentada em 1877 pelo Sr. Depretis, e que fôra
convertida na lei de 24 de agosto desse anno.

Conforme as disposições desta, as rendas são divididas em
cinco cedulas, cada uma delIas tributada, segundo a natureza,
origem, permanencia e outras circumstancias correlativas.

A cedula A comprehende as rendas espontaneas e permanentes
provindo de emprestimos hypothecarios ou chirographarios, de
emprestimos e:lfectuados por convenções verbaes, e em geral, de
todos os empregos do capital. A taxa é de 13,20 "lo, e percebida
sobre o valor integral.

A cedula B comprehende as rendas temporarias mixtas, para
a prorl.ucção das quaes concorrem simultaneamente o capital e o
trabalho; - são os proventos do commercio, da industria e da
agricultura, para as pessoas não proprietarias do solo que cul
tivam (quando proprietarias são isentas do imposto, para a cul
tura propriamente dita, e somente são tributadas pela criação do
gado e pela sericultura). Estas rendas são taxadas nos 6/8 de seu
valor.

A cedula C comprehende as rendas temporarias produzidas
pelo trabalho, isto é,- aquellas que resultam de uma profissão,
arte ou officio. ão to.xadas nos 5/8.

A cedula D comprehende as rendas das pensões, ordenados,
subvenções em dinheiro ou in natura, concedidas pelo Estado,
provincias ou communas, segundo uma avaliação de 4/8.

(15) Victor de Swarte cit.- Edouard Campagnole, cito
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A cedula E comprehende os rendeiros de meiaçiio, cujas ren·
das são avaliadas sobre 11 ma presumpç.:'í.o do producto agricola,
tendo por base o imposto territorial, pago pelo proprietario,
Fml~ça- Na França teem siõo numerosos, os enEaios, pro

jectos e form ulas differen tes, suggeridas nas diEcu5sões, ou
sujeitas mesmo ao poder legislati vo, no intuito de dotar o seu
, ystema fiscal com o imposto geral da ?-enelct, Sobretudo, a datar
de 1848 os annaes do parlamento ü'ancez offerecem exemplos fre
quentes da especie.

Entretanto, apezar dessas tentativas feitas, e das discu 5Ões
imporlante~ que o assumpto tem provocado, a França ainda não
tem o imposto ela ?'enda, propriamente assim considerado; ore·
sul tadJ unico, até agom obtido a esse respei to, é o imposto de
3 % sobre o rendime.lto dos valores moveis (les 'l:alew's mobi
liél-es) creado pela lei de 29 de junho de 1872, e augmentado
para 4 % pela lei de 26 de dezembro de 1890,

- O referido imposto, conforme á lei da sua creação, recae
sobre:

I) os juros, dividendos, rendimentos e outros proventos
das acções de qualquer natureza, das Eocieuades, compan hias ou
emprezas, sejam estas financeiras, iudustriaes, commerciaes ou
civis, e qualquer que tenha sido a época da sua cl'eação;

2) as prestações atrasadas (alTemges) e juros annuaes dos
emprestimos e obrigações dos departamentos, communas e esta
belecimentos publicos, bem como das sociedatles, companhio.s e
emprezas, acima indicadas;

3) os juros, proventos e beneficios annuaes, provenientes das
partes de intel'esse e commandita nas sociedades, companlJias o
emprezas, cujo capital não é dividido em acções,

- Uma lei de 1875 (21 de junho) estendeu o imposto ás sortes
e bonificações (lots et p,-tmes de ?'embo~trsement), pagas aos credores
e portadores de obl'igações, fundos publicos e titulos de empresti
mos, com excepção para a ?'enda {rance:;a (titulos da divida
publica nacional) e outres valores do Thesoul'o,

-O lançamento do imposto dos valores moveis é feito:
I) para as acções, pelo dividendo fixado conforme as delibera

ções das assembléas geraes dos accioni tas ou dos conselhos da
admil1istraç'ão, relatorios e outro documentos analogos ;

2) para as obrigações ou emprestimos,-pelo juro ou rellcl i
mento distribuido no anilo;

3) p:1ra as partes de interesses e commanditas, ou pelas deli
berações dos conselhos de administração dos interessados, ou
na falta de deliberações, pela avaliação, á razão de 5 % do
total do capital social ou da commandita, ou da importancia mé
dia das partes de interesse obtidas durante o anl10 precedente;

4) paraasso?'tes (lots), -pelo proplio total da (sm"te) em moeda
franceza ;

5) para os pl'emios de ?'eembotôo (bonificações), pela diíferença
entre a somma reembolsada e a taxa de emissão dos empres
timos.

/
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Destes traçoB geraes, é facil de ver, que o imposto, a que nos
temos referido, não obstante o seu proprio nome de - impot
SU?' le j'evemt - não é, de maneira alguma, um imposto geral
sobre li. renda; é, apenas, uma fôrma especial do imposto
sobre rendimentos, isto é, um imposto j'eal, lançado como sobre
cctrgct de outros impostos já existentes.

Concluindo, neste ponto, quanto nos pareceu indispensavel
informar acerca do imposto geral da renda, rest::L ainda
observar: que uns o preconizam principalmente, corno fonte
abundantissima de receita, para as circumstancias difficeis da
economia do Estado; outros, ao contrario, sómente o admittem
como uma taxa, essencialmente complementar, uma taxa de
compensaçc'ío, destinada a re.,tabelecer a justiça Llo systema fiscal,
exigindo das classes abastadas e ricas um supplemento de
conteibuição, visto serem ellas, relativamente, pouco gl'avaclas

pelos impostos indirectos.

« Para o fim de restabelecer a equidade, diz o Sr, Leroy-Beau
lieu, é bom que haja uma taxa, que não seja paga sinão pelas
pes50as que teem certo bem-estar ou opulencia ; mas, accrescenta
esse autor,-precisamente porque a referida taxa só tem de re
cair sobre uma parte da sociedade, ella deve ser assaz leve; sem
abuso, não poderia, salvo momentos de mui grande crise na
cional, exceder de 4 ou 5 %. »

Por certo, a moderação da taxa é evidentemente recommen
davel, não só neste, como em todo e qualquer systema ; mas não
acreditamos, que a sua fixação possa ser objecto de uma regra
geral, como entende o illustre mestre....

A razão de decidir no caso deverá basear-se, antes de tudo, nas
condições de maior ou menor elevação elos outros encargo:> fis
caes já existentos, no estado de desenvolvimento e distribuição
ela riqueza publica commum, e na extensão ou urgencia das
necessidades do respectivo Estado.

4, o O imposto telTitorial. Esta contri buição existe na mór parte
dos Estados civilisados. A sua fórma mais imperfeita ou nuli
mental' é o di.imo, isto é, a arrecadação in nafttrct de uma parte
determinada ela producção bruta elo solo.
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Desta especie tambem se encontra exemplo entre nós, princi
palmente, como imposto municipal, com todos os seus inconve
nientes, quaes sejam: -1) reter o contribuinte n'uma especie de
servidão, - não podendo dispor ue. sua colheita. sem prévia
estimaçcio e pn,O'amento da parte dizimada; 2) não attender á
differença entre as qualidades do solo e os gastos diver;.os da
producção; 3) não attender á enorme desigualda,de que ha entre
um terreno, situado em optimas condições geraes. e um outro, cuja
colbeita é o fructo de fadigas pertinazes, de largos dispendios,
e além disso, sujeita ás condições ditliceis de sahida ou trans
porte ...

Mas o imposto territorial, verdarleiramente assim chamado e
entendido, não é o dizimo; é uma contribuição pecuniaria, ar
recadavel sobre a renda presumivel das terras, e, em regra,
sómente lançado sobre a "enda liquida das terras culturadas.

Considerado, como systema distincto, ou parte importan
tissima dos impostos sobre o capital e sobre a renda geral, o
estudo do imposto territorial fornece materia para considerações
diversas, relativas ao regimen tributa,rio de cada paiz.

Não podemos, porém, sahir dos limites traçados ao presente
trabalho, e por isso, o que ora vamos dizer, circumscreve-se á
uma breve noção do assumpto, transladada dos autores compe
tentes. (16)

Considerando a natureza da producção agraria, esta com
prehende :

1) a renda na sua significação technico" isto é, o producto do
terreno por si mesmo ;

2) o producto do capital applicado ao terreno, isto é : - a)

do capital de beneficiamento, estavelmente empregado em bem
feitorias de todo o genero; - b) do capital de exel'cicio ou
fundo de movimento, que serve á cultura, sem estar indisso·
luvelmente ligado ao terreno (machinismos, utensilios, etc.);

3) o producto do trabalho agrario do agricultor (empresario e
opera,·io). como tal estimado.

Sommanclo a renda e os productos do capital de beneficia
mento (fixo), se tem o rendimento dominial; sommando os
productos do capital de exercicio (circulante) e do t?'abalho

(16) Reproduzimos aqui a exposição feit.. por L. Cossa nos seus Elementos de
sClencia fiuanceira, por nos parecer muito acceitavel, COIDO resumo da materia.

.(
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agrario (deduzido o salario de operarias) I se terá o producto da
empre::a, isto é, o lucro agrario.

« Em alguns systemas, especialmente naquelles fundados sobre
cadastro, O imposto territorial grava somente o rendimento

dominial, ficando o ltlCl'O agrario isento de impostos directos,
quando não é gravarIa por impostos pessoaes sobt'e o rendi·
mento de bens moveis.

« Considerando a entidade do producto dos terrenos, o imposto
pode gravar o producto bruto ou O producto liquido. O primeiro
methodo é mais simples, porém injusto, e como tal, é hoje
geralmente abandonado, porque não leva em conta as differenças
da fertilidade e da CtlUura.

«Com o segundo methodo não se tem em vista o producto
etrectivo annual, e sim, o producto medio de um periodo longo
(de um decennio por exemplo) e, as mais das vezes, tambem o
producto normal do terreno, cultivado com diligencia ordinaria
segundo os systemas du paiz j não se levam em conta nem as
variações de quantidade da colheita, nem do preço dos productos,
fazendo-se igualmente abstracção dos compromissos (passi.vitâ) a
que os immoveis estejam sujeitos.

« Para a verificação do producto, sujeito ao imposto, usam-se
tres systemas:- o dos indicios (presumpções de facto), o do
cadastl"O, e o das declarações.

</: O systema dos indicios se funda sobre dados provenientes de
medições imperfeitas do terreno, combinados com as presumpções
tiradas da quantidade do capital empregado (arados, machinas,
animaes e sementes, etc.); é um systema grosseit·o e ás vezes
summamente injusto.

« O cadastl'o (estavel, geometrico-parcellar) dito tambem censo
ou recenseamento, é o systema que estabelece, como base do im
posto, a exacta descripção topographica dos immoveis, a syndi
cancia dos respectivos proprietarios, e a estima (avaliação) veri
ficada do producto das porções (parceUas) singulares do terreno.

« Em alguns paizes o cadastro, além do objecto fiscal e esta
tistico, tem o mister juridico de servir de base á demarcação
(acel-tamento) e á transmissão da propriedade immovel.

As operações do cadastro são technicas e economicas.
I.. c. i4
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As operações technicas comprehendem
l° a mediçtto do terreno, fundada na triangulaçcio geodesica do

territorio em geral, ou melhor, na das communas censual'ias
singularmente;

2° as cartas t'opogmphicas (mappa, plantas) que são a expo·
siçã) graphica dos resultados da medição, as quaes descrevem os
terrenos nas suas pa1'cellas distinctas, em vista dos pl'oprieta?'ios,
da situação e da cultu?'a ;

3° a determinação das ext?'emas (confini) e a verificação dos
propl'ietarios,

As operações economicas consistem na determinação pecunia
,'Ia do producto t?'ibutavel.

Para evitar a difficuldade da avaliação individual, ou das
parcellas singulares, é esta feita pelo systema da classificação,
segundo o qual, feita a avaliaçcio eXCtct'a do producto médio de
algumas parcellas-typo para toda communa cens~ta?'ia, e compil
lada a tarifa relativa dos preços dos generos, se distribuem as
outras parcellas, por classes, tendo-se em consideração os ge
neros de cultum e o gráo da fertilidade,

As avaliações (stime) se executam:

a) com o methodo indú'ecto e approximativo, que se funda, ou
sobre o preço da aoquisiçãO dos immoveis (combinado com os
dado" do jUl'O nonnal), ou sobre o canon do an'endmnento ; dados
estes que, aliás, são muitas vezes insufficientes, de continuo va
riaveis, e nem sempre exactamente proporcionaes ao produeto ;

b) ou ainda, com o methodo (que alguns reputam rigol'oso e
scientifico) da vel'i/icação directa do valor sujeito ao imposto,
mediante avaliações pel'itaes do producto medio ou normal,

O cadastro com os seus documentos (mappas e ?'egist,/,os dos im
moveis e dos possuidores) deve ser consel'vado sempre ao cor
rente de qualquer mudança, seja na'!! pe.soas, seja nos bens; deve,
tambem ser succes ivamente ?'ectificado por periodos razoaveis ,
de cinco em cinco annos por exemplo, afim de lhe serem feitas
as modificações precisas, pela i?~troducção de novas entidades, a
eliminaçüo de outras, e a cO?Tecção de erros materiaes. Devem,
porém, ser mantidas as bases da estimação (avaliação), com ex-

)
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cepção apenas para o caso de j'eoisões cx!?"Cwnlil1arias (per.

equações), (17)
O systema do cadastro, que .em ltlgu:1S paizes era outr'Ol'll

indiscuti'ocl, tem hoje fortes adVerSC(l'ios, Este:; cen ul'am·lhe a
lentid<1o das operações,- a enormidade das despezas,- as inex
actidões e desiguallades, r,'sultantes do arb\trio uos peritos, da
época di verS:1 das opemçõas e das illC8,'t· ;!:lS ela. classi(icaçiio,

finalmente, o injusto privilegio, de que gosam alguns proprie·
tarios ele lmmoveis, cuja r nda, augmen tau,~ por bem fei to rias
successivas, é no emtallto gravada de impostos, relativamente
pequenos,

«Por taes motivo', preferem ao systema do cadastro o das
dcclamções <.los proprietal'io3, verlficael3.s por cOlltmissões espe·

c:aes de syndicancia; systema que reputam prompto e eeonomico,
e de facto, tem provado bem no imposto JJl'ed:'al, O qua.l, con
forme á justiça, grava a renda elfectiva, c nã.o o simples pro
uUétO normal, que é uma mera abst1'Ctcçdo. »

O systema. das cleclaraçõcs tem, por ua vel, nã.o p mco;:; a<.l
versarias, os quaes llle argúem a má (e elos contribuintes,- a
difficuldade da syndicancia e do lançmnel1to, especialmente nos
paizes, em que a proprledf1rle fUi' mui to di vi<.lida, - escassa, no
cultura ilJtellectual, e.impel'feita" a contabilidade agraria;
ernqulI.nto que, accre:centa-se: «o cadastro, guardando a herança

dos antepassados, sI não é perfeito, pelo menos, não ('á Iogar a
arbitrios ; que se não deva repudiar o carla-tro,-em vista de
suas multas outras vantagens, que, além das fiscaes, justi
fica.m as de:3pezas feitas; que, finalmente, as pel'equaçàes, fei tas
com lntervall03 l'i1zoaveis, diminuem·lhe 0- defeitos, aliá.s iO.e
paraveIs de qualquer systema de impodos. »

Um dos p:1Ízes, em que o systema cadastral tem sido appli
ea<.lo desde longo, tempo, é a França; no emt:1nto, apezar dos
esforços reitera'los do governo para a sua correcçã.o, o certo

(li) Ch3.Ill3.-~ <cpareqn:lt;;Lf))'J, e.H ma~erh til:! Lnfla h l1jl'~:::L'l. n ap':i'I'll')
l1'eJaqu:t:sel'ectifica. ntlisLl'ilJuiç:io (lu!'; illpJsLr. d.J <tl'O1J'\I'LiI';'à.')J>, n·) iutUllll
de IUlIçnl" S UI'" as Cit'cu·nsr.l·ipC1tl.;$, en~ LI'g'.)g pl'opOrCi'H1:lc.{ ús t\)I'4;a::> das 1Il\:;i
lUas. No i'nposto territorial pOl' ~xl~mjJllj, a.4pel'd4,u·tÇl''io'*'' l'epou...a Sl)ur~ lIllla
u\'eriguação exacta UO l'endiweuLo liquido das propriedau~s itl1mov~is.
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é, que todos os economistas e financeiro.> resam de accordo sobre
a existencia de seus graves defeitos.

Demais, o imposto territorial sendo na França, como é, um
imposto de repartição, os defeitos da sua impropol'cionalidade ou
desigualdade começam logo, desde a sua distribuição, entre os
varios departamentos, municipios e communas.

Esta dlJsigualdade torna·se tanto mais sensivel, diz E. Le
vasseul', para os contribuintes, já sobrecarregados, - quanto o
imposto territorial é mais, do que os outros impostos directos,-a
base da imposição dos fundos departamentaes e communaes, sob
o nome de centimos addicionaes. .. De maneira que, si alguem
paga.va - 2 de principal, emquanto outro pagava- I, por um
terreno da mesma renda; - agora, com a addição dos centimos
referidos, aqueUe pagará 4, ao passo que este pagará 2 só
mente ... (18)

«Este exemplo mostra mais uma vez, quanto se fica longe
da proporcionalidade absoluta., mesmo tratando-se de impostos,
que são, em apparencia, os mais simples.»

Pretendem alguns autores, illustl'es e competentes, que a
organisação mais simples do imposto territorial consistiria em
tomar para base deste o capital, isto é, o valor venal das pro
priedades.

Dizem: <as mutações entre vivos ou mortis causa forneceriam
elementos directos e precisos em todos os paizes, onde essas mu
tações (trans(erencias) são sujeitas a direitos. Oimposto seria pro
porcional aos haveres, porquanto, na realidade, a sua percepção
seria sobre a renda liquida, - o valor venal não sendo outra
cousa mais, do que a capitalisação desta renda. As propriedades
de recreio, as terras deixadas incultas ou improductivas, por ne·
gligencia ou calculo de especulação sobre o valor dos terrenos,

tambem pagariam o imposto; uma vez que eUas são, para os
seus proprietarios, um meio de goso ou um elemento rle ganho
e de credito ».

-Até aqui, a regra mais geralmente seguida pelos Estados, em
relação ao imposto territorial, é o systema do cadastro, como se

(18) Prucis d'Economie pomique - Pll.riz, 1883.

I
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dá na Allemanba, na Italia, na França, na Austria-Hungria,
na Belgica, etc. ,etc.; ainda que haja tambem outros, qué tenham o
referido imposto, sem cadastro propriamente dito, como a Russia,
a Hespanha, os Estados d[l, União Americana e a Inglaterra, etc.

No BraziI, si os Estados federados tiverem necessidade de
recorrer a esse imposto, o systema, que nas circumstancias lbes
será mais facH, si não unico possivel, é o das declarações, confir
madas por averiguações peritaes.

Para a sua applicação, se deverá crear um Registro Municipal
da propriedade territorial, do qual conste :

a) a inscripção do domínio, posse e arrendamento das terras;
b) a averbação de todas as transferencias inter vivos e mortis

causa;
c) os encargos, onus reaéS, pignoraticios e hypotl1ecarios ;
d) as especies de cultura, prorlucção e valor annuaI, ou a

média normal de um certo numero de annos (um quinquennio
por exemplo) da producção dita;

e) finalmente, todos os mais esclarecimentos e circumstancias
convenientes, para o fim de conhecer-se o rendimento liquido ou
eífectivo das terras.

Como meio de tornar o registro um acto obrigatorio, se deverá
declarar na lei, que ninguem s~rá admittido a requerer perante
a justiça ou a administração publica, ou a contractur, acerca

. da propriedade territorial, sem exhibir a certidão de seu registro
em fórma.

5. o O imposto sobre o consumo- Quanto se disse anteriormente
sobre os impostos indirectos, refere-se essencialmente aos im
postos sobre o consumo, os quaes fazem parte integrante e
principal dos primeiros. Em linguagem financeira é mesmo
commum, - usar indiíferentemente da expressão - impostos

indirectos ou impostos sobre consumo, para significar uma mesma
entidade fiscal.

Os impostos indirectos apresentam, porém, duas especies
distinctas - os direitos de acquisição (Erwerbs-steuern), onerosa
ou gratuita,-e os direitos de consumo, propriamente dito (Ver
brauchs-steuern) .

Da primeira especie, já tivemos occasião de fallar, quando dis
tinguimos, dentre os impostos indirectos. aquelles que, como os
directos, recaem igualmente sobre a propriedatle, por occasião
dos actos deacquisição, transt'erencia, etc.; em relação á segunda
especie, é agora opportuno fazer as considerações que adiante
se seguem.



- 214-

O'" imposfos sobre o consumo teem partidarios acerrimos entre
os mais distinctos economistas e estadistas; mas, tambem não
lhes fa.ltam adversarias intran igentes,

A sua materia, lato senStt, pÓlle ser di viLlida nestas categorias:
J) direitos sobre a circulação, i ta é, s bre o transito ou trans

p rte dos objectos;
2) direitos sobre objectos reputados de lMxo ou Bupel'fLuos ;
3) direitos sobre ol~ectos de utilidade commum, mais ou

menos necessari ::;;
4) direitos sobre objectos de primeira necessidade,

a) Tojo o tributo s)b1'e a circulaçã.o intern3. de um paiz, tra
tando-se de objec~os de consumo, é, cm regra, contrario ao
Llesenvolvimento economico e ao proprio bem-estar da população,
e, conseguintemente, deve o mesmo ser de tarifas moderadas, ou
melhor fàl'a, totalmente abolido.

Si, porém, trata-se da circulação externa ou internacional,
a regra mais conveniente a seguir subordina,se a outras
considerações ou interesses de ordens diversas, como mais adiante
teremos lle verificar.

b) Quanto aos objectos reputados sHpel'(luos, como o tabac?, as
bebiLlas olcoolicas, as c:l.rtas de jO(J{H', etc., ou de luxo, como as
cCt1'ruagens, cães, objectos de 0'/1-0 e p",;.trl, etc,; c! p"io/'i, não lia
uqjecçã.o alguma séria, que p ssa. ser levantada contra a sua tri
butação, O ti co não cumpriria bem o seu dever, si deixas,e
isantos do impo~to, os haveres particulares, que de-ta sorto se
vem manife"br aos seu, olhos, uns p)1' f,tetos menos licito.,

P)UCO rec mmendavdis, ou mesm pl-ejtt!liciaes!\ individno e li
sooiedade,- e antros, p)r mora ostentação de riqnezi1,

A pr0l'0l'cionaliclwlc (lo imposto exige, que taes consn mos
,ejam tribnbdos, e me'mo pJl' t~\l'ifas elevn.rlas, segundo as oiro
cumstancin,s.

E', t lavia, d:! not~r: pi'imcil'o, a. 1l0ceiridade de bem distin
guir no con nmo, quaes os objectos que são realmente supeY'(luos

ou (le luxo: soguodo,_ niío levai' as cousas a um rigor extremo,
usando- e d imp sto, como meio violento de prollibição. Em
referencia ao luxo, pOl' exemplo, 6 miste!' não esquecer, que
elle é uma aspiração natura~ dos individuas, e que da sua,
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satisfação resultam vantagens sabidas para o trabalho e as
industrias do paiz, com todos os proventos, que dahi decorrem
para a economia social,

c) A categoria de objectos. que classificámos de utilidade com·

mum, mais ou menos necessw'ios, é difficil de especifica1" pl'atica

mente. Com e:ffeito, o vinho, a cerveja, o chá, o café, o assucar, o
gaz, mui tos objectos de arte, etc., ora podem ser cottsas dispen

saveis, ora objectos de primeira necessidade, segundo as condições
de lagar, de educação, desaude, etc., do consumidor. Além disso,
cumpre attender que muitissimos dos objectos, que não são con
siderados de pl'imeim necessidade para o consumo pessoal, são, to·
davia, essenciaes á vida industrial ou commercial do proprio paiz,

Dadas estas condições; uns querem logo, que não se
faça dislincção alguma, sob o ponto de vista fiscal, entre
taes objectos, e que todos elles sejam considerados como
objectos depl"irneim necessidade; outros, porém, entendem (e
estamos de accordo com os ultimas), que, sem estabelecer-se
uma regra geral d priol'i a esse respeito, fique ao poder publico
o direito de fazer a j'epartiçito triblttal'ia, segundo o criterio,
melhor indicado nas circumstancias. Porque, si 11a objectos de
utilidade geral que podem, COnf01"me o se", destino, ser reputados
supel'(luos ou de lWlJo, outros ha igualmente, que, pela mesma
razão, deverão ser classificados entre os de primeira necessidade:
só o conhecimento pratico dos objectos poderá bem distinguil·os
nos di:fferentes casos.

d) Os objectos de prirneim necessidade, não seria mister definir,
são aquelles dos quaes o individuo não póde prescindir para a
sua subsisténcia, taes como: o pKo, a carne, o peixe, o sal, os
legumes, a agua, os ovos, o leite e outros alimentos communs ;
o vestuario, o calçado, o combustivel, os utensilios usuaes, os
objectos hygienicos" etc., etc.

Em regra, o imposto grava tae3 objectos indistinctamoote,
sem fazer a menor di:fferenç'1 entre o rico e o pobre, isto é, sem
attender ás posses peculiares do consumidor-contribuinte (19) ;

(19) Não mencionamos a .habiLação. onl"o os objoclos de p,'imeira necessi
dade, pOl'que a casa não é sujeila ao imposlo de consumo; o imposlo
pl'edial, que perlence à ela se dos impostos diredos, é, em regl'a, pago
pelo propríelario,
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circumstancia, que os economistas qualificam de injusta, porque
importa a violação maniti sta da regra da proporciorw.lidade,
contribuindo o rico e o pobre com igual somma; sendo aliás
muito differentes as posses de um e de outro.

Sem dizer que semelhante allegação seja no todo descabida, é,
todavia, certo que a mesma não tem o valor que se lhe
attribue: o homem rico, por seus habitos de profusão, pelas
necessidades maiores da gestão dos proprios haveres, pelos em
pregados ou cliantella, que em geral o cercam ou o acompanham,
consome muito maior quan~idade dos objec~os, ditos de pl'imeira
necessidade, do que o pobre; e conseguintemente, será propor
cionalmeute maior, a par~e do imposto que o primeiro paga con
junctamente com o preço das mercadorias.

Argumento de maior valor contra o alludido imposto é, sem
duvida, a consideração, de que tra~ando-se de objectos, stricta
mente necessarios ávida, taes como, os da alimentação orclinaria,
estes deviam ser i entos de qualquer encargo fiscal, pelo proprio
facto tla sua destinação essencial. A conservação da vida é o
primeiro e o mais importante de todos os bens e fins, tanto para
o individuo, como para o Estado; não sendo preciso lembrar, que
o imposto, sobrecarregando o preço dos objectos de primeira
necessidade, torna por isto mais difficil, ás vezes impossivel
mesmo, pa.ra o pobre a faculdade de prover a sua subsis
tencia.

Além disso, o pobre é o operario, e o operario é a quasi totali
dadErda massa popular de um paiz; e quando o operario não
puder viver commodarnente, a consequencia fatal sera a dimi
nuição ou o entorpecimento do trabalho e da industria por
toda a parte.

Não se ignora, que ás considerações desta ordem se costuma
contrapôr a rle que - um augmento normal dos salarios se ha
de dar repercussivamente, desde que, pelo motivo do imposto,
j;obr~vier a elevação dos preços nos generos de primeira necessi
dade, e neste caso, dizem, será o emprezario ou o patrão, quem
realmente terá de pagar o accrescimo do imposto.

Na pratica, nem sempre as cousas se passam assim: além de
que essa repercussão compensativa é, as vezes, demorada, incerta,

)
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insufficiente, accresce, que ella não póde jámais aproveitar a
todos. Para o desempregado ou enfermo, assim como, para quem
se acbar contractado a saladas fixos durante um certo periodo,
etc., os etreitos da supposta repercussão serão certamente inuteis,
e todos elles continuarão a sotrrer as inevitaveis con equencias
do imposto.

E, pois, a inconveniencia de serem tributados os generos de
primeira necessidade, é cousa patente, por qualquer lado que
se enC:.1.re; e daqui a razão, pela qual se nota a tendencia geral
dos Estados modernos para isentar ou, ao menos, alliviar os
encargos fiscaes dos referidos generos.

Entretanto, observa um economista, por mais justificada que
seja essa tendencia, o que nenhum Estado poderá fazer, é tornar
muito longa, a lista dos generos de primeira necessidade, e
menos ainda abolir, a respeito dos mesmos, toda e qualquer im
posição, mesmo rlaquellas, que só incidem. mediatamente, como
alguns pretendem.

Demais, é um f<tcto de experiencia, já feita por toda a parte:
que o imposto de consumo é a fonte de receita mais abundante
dos grandes Estados,-e abolil-o totalmente, além do inconve
niente fiscal, seria grave injustiça; porque deixaria isenta uma
parte enorme dos haveres communs, que sómente se manifestam
pelos actos do consumo.

Tambem a facilidade da sua cobrança não é facto, para ser
despresado aos olhos do fisco.

«Em geral, diz E. Levasseur, supporta·se mais facilmente o
augmento do imposto de consumo, do que o do imposto directo,
porque se tem menos consciencia do primeiro, motivo, que não
depõe muito em favor da sabedoria bumana, mas que o financeiro
não póde menospresar.»

O imposto sobre o consumo, dizia Thiers, é o melhor de todos,
porque é voluntario e bem repartido, e porque affecta a todas as
necessidades do homem.

Da mesma opinião era o grande Montesquieu, o qual repu
tava-o igualmente, como um imposto voluntario, uma es~ecie de
taxa espontanea (self taxation) , e particularmente i nherente ao
regimen da liberdade.
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No Brazil, sem emba.rgo das concessões ou isenções feitas em
faVOI' de alguns generos de primeira necessidade, o Imperio,
póde-se dizer, que viveu sempre, e a Republica continúa a viver,
principalmente dos gran(les rendimentos de seus impostos de
consumo; o que aliás é facto muito explicavel para todos os
Estados que, como o Brilzil, não possuem grandes capitaes, fixos
ou circulantes, em progressivo d~senvolvimento da fortuna pu
blica. Sem grande expansão intensiva desta, os impostos directos
não poderão dar rendimento sa tisfactorio.

Materia, estreitamente connexa, sin.ão integmnte, do imposto
sobre o consumo, é a da politica aduaneira, e vor isso passamos,
de ora em diante, a occupar-nos deUa, ainda que de modo
breve, conforme o escôpo do presente tralJalho.

§ VI - POLITICA ADUANEIRA

61 0-,. Entende-se ror politica aduaneira, O systema de leis e
praticas, que um Estado adopta em relação ao commercio
internacional, ou em outros termos, o complexo de condições,
mais ou menos libe?-aes, mais ou menos ?'es/?'ictivas, que regulam
a entrada das m,:;rcadorias estrangeiras para o paiz e a sahida
das nacionaes para o estrangeiro, pelas alfan~egas e outras
estações fiseaes encarregadas de semelhante serviço.

A politica aduaneira póde basear-se, ora em convenções ou
tratados que o Estado celebra c m as nações amigas, ora em
certas razões de politica e economia nacional, ora no simples
empenho de occorrer ás necessidades puramente fisCo.'tes do Es
tado.

Das convenções ou tratados resultam as tm-irc!s convencionaes,
pelas! quaes se favorece, com a isenção ou a diminuição de
direitos, aos generos de certas procedencias; tivemos da especie
exemplo recente no Convenio de 5 de fevereiro de 1891 com os
Estados Unidos da Norte America, segundo o qual foram exce
pcionalmente favorecidas as mercadorias norte-americanas. Em
regl'a, são inconvenientes as tm'iras convencionaes, tal é a nossa
opinião: porque coal'ctam a liberdade do Poder Publico em

/
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materia aduaneira, isto é, tiram-lhe a faculdade de proceder ás
rectificações ou revisões dos direitos, segundo pareça melhor ás
circumstancias economicas do paiz ; e porque tambem privam
aos governos de recorrer ás alfil.ndegas, para exigir-lhes o equi
librio orçamentaria em occasiões difficeis.

Demais, a experiencia tem demonstrado que os tratados com"
met'ciaes, a não ser entre nações cujo desenvolvimento economico
seja relativamente igual, embora sob aspectos ditrerentes, são
quasi semprE.'>, ou só e exclusivamente, em proveito da nação
mais adiantada,

Não temos, pc,rém, que occupar-nos aqui deate assumpto.
No importante estudo da politica aduaneira, são quatro os

systemas principaes, que podem ser adoptados, cada um delles
caracterisado por fórmas e intuitos bem assigualados na pratica.
Taes são:

I) o systema l'l'ohibitivo ;
2) o systema l,roteccionista;

3) o systema libe1'al ;
4) e o systema puramente fiscal.

O systema pl"ohibitivo ou tlltra-r'estrictivo, em materia de com
mercio internacional, já cahiu felizmente no mais justo e com
pleto descredito : oriund) de preconceitos que a ausencia dos
~ã()s principias do direito internacional deixam vogar entre os
povos, foi elIe, sem duvida, a causa de grandes desastres para
ao nações antigas e da idade média. OcOl1lmercio é o meclium

natural e insubstituivel das relações de amizade e interes~e

entre todas as nações do Universo.
E' certo que os governos e os povos mais esclarecidos, quer da

o.ntiguidade, quer ua idarle média, não .ueixaram de reco
nhecer no commercio eXGerior um grande elemento da propria
prosperidade nacional; mas o imperio de certos preconceitos ou
a voga ue doutrinas erroneas, como que impossibilitaram-lhes,
não só as occasiões, como ai nda, os meios mais adequados e
etIlcazes na materia.

Entretanto, si é certo que o systema verdadeiramente })l'ohibi
tivo não vigora mais entre os povos cultos do Universo, nem por
isso se pôde affll'ma1" que já chegassemos á época do systema
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opposto de completa liberdade. Esta não existe ainda pratioada

por nação alguma, nem mesmo por aquellas que, como a Ingla
terra, gosam do qualificativo de livre cambista.

Até agora subsiste, com efl'eito, a mais accentuada contenda
entre os dous systemas, o da protecção e da livre troca, tendo
cada um delIes defensores theoricos, leaes e convencidos, tanto
entre os homens da sciencia, como entre os politicos, industriaes
e commerciantes.

O systema proteccionista consiste em lançar taxas (direitos)
elevadas sobre os productos de certas industrias estrangeiras,
menos em vista de obter grandes rendimentos para o Thesouro,
do que no empenho de impedir que a sua concurrencia, nas
circumstancias do paiz, venha difficultar ou mesmo obstar a
producção nacional de artefactos ou productos similares.

« A protecç[ÍQ aduaneira, diz o Sr. E. Levasseur, é fundada
sobre o raciocinio seguinte: E' bom que uma nação rica exerça
todas as grandes industrias, de cuja materia prima elIa possa
prover-se, e é bom (diriamos, é preciso) que o seu governo, pro
tector dos interesses nacionaes, favoreça o desenvolvimento destas
industrias_ Si uma nação estrangeira fabrica dada merca
doria mais barato do que eUa, é mister que o governo lance
sobre esta mercadoria um direito assaz elevado, para que o pro
ducto estrangeiro chegue ao mercado nacional mais caro do que
o produeto indigena, resultando dahi vantagem certa para o
ultimo.
~ Por este modo é afastado um concurrente, que arruinaria a

manufactura nacional; e dabi a esperança, de que esta manu
factura possa sustentar-se e desenvolver-se sob a protecção
aduaneira, que lhe confere uma sorte de monopolio nacional.»

Em resumo, as considerações, que se fazem valer a favor do
systema proteccionista, são estas:

I) dotar o paiz de industrias necessarias ou lucrativas, que
d'outra sorte seriam sufl'ocadas logo ao nascm' ;

2) assegurar, por esse modo, trabalho e bem-estar á população
operaria do paiz ;

3) tornar-se este independente do estrangeiro, dispensando-se
de comprar-lhe productos, a respeito dos quaes, é de suppor,
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aquelle acabaria por adquirir o monopolio, depoiS de haver
arruinado a industria nacional.

O systema liberal (ou livre cambista) não se preoccupa do
interesse desta ou daquelia categoria de productores, para só
mente encarar o interesse geral dos consumidores; o seu fim
primaria é facilitar o commercio exterior e assegurar ao mer
cado nacional a maior provisão, e pelo menor preço possiveL

« A livre troca (le libre echange) raciocina desta maneira:
exercer o commercio é trabalhar j logo todos os direitos e todas
as vantagens da liberdade do trabalho devem ser appllcadas,
tanto ao commercio, como á industria, e tanto ao commercio
externo como ao interno. Como de nação á nação, o commercio
externo consiste principalmente na troca de productos contra
productos, e que, para comprar um objecto de importação, é
preciso quasi sempre ter produzido um objecto de exportação;
uma nação não póde ser, segundo uma expressão ás vezes em
pregada, - inundada de productos estrangeiros, sinão na mesma
medida, em que elia tambem inunda o estrangeiro com os seus
productos.» . .

Esta presumpção, porém, não é uma verdade pratica, sempre
e em toda parte; os saldos passivos da importação estrangeira
são, em muitos casos, satisfeitos pelos supprimentos do credito.

Seja, entretanto, como queiram os partidarios do livre
cambio, O facto é,-que a existencia do mesmo importaria a sup
pressão completa dos direitos de importação e exportação, systema
que até agora nenhum Estado ousou praticar.

E nem valeria a pena,-trocar os nomes das cousas, accrescen
tamos nós; porque as mercadorias, por ventura importadas
liwemente, teriam, depois, de supportar encargos maiores dos
impostos internos, talvez somente modificados, quanto á sua
denominação, e nada mais ..•

O systema, puramente fiscal, consiste em procurar, pelo im
posto aduaneiro, só e unicamente, o interesse do fisco, regulando,
segundo as necessidades deste, a elevação ou diminuição das
respectivas tarifas ;

Difficil cousa será
Estados modernos um
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todas ellas, ao contrario, incItlsi ve a da propria Ingla
terra, nota-se quasi sempre a tendencia, mais ou menos
accentuada, para um dos tl'es systemas anteriormente indicados,
Regundo o estado economico do re pectivo paiz.

- Quanto temos dito, refere·se á impol-taçc1o.

Pelo que diz raspeito á exportação ou sa.bida dos productos
nacionaes, a regra mais geral, sinão uniforme, é: todos os go
vernos são accordes em que se deve facil ital' a sua coVocação
nos mercados estrangeiros. E ainda que e:11 muitas legislações
fiscaes subsistem ainda os dil'eitos de exportaçc1o, é todavia, certo
que o pensamento predominante é o de restringil-os ou sup
primil-os mesmo no todo, desde que as necessidades do 1'hesouro
Publico a isso não se opponham.

Em conclusão:- o adoptar ou preferir com acerto, qual o
systema aduaneiro que melllor convenha á evolução economica e
financeira do paiz, é realmente uma das questões mais com
plexas e importantes da economia do Estado; â priori,não se pode
condemnar ou precunisar. nem o proteccionista, nem o l:beral,

nem o fiscal; cada um delles pode ser o mais adequado ou mais
proveitoso, segundo as circumstancias dadas.

O que, entretanto, não deixaremos de dizer é, que nenhum
paiz jámais conseguiu tornar-se verdadeiramente industria.!,
sem ter começado e haver-se fortalecido, pelos meios da pro
tecção ...

§ VII ~ LEGALIDADE DO IMPOSTO

62. E' hoje um dos princlplos clrdeaes do direito publico
moderno, que o imposto deve ser consentido por aquelles que o
teem de pagar, isto é, que seja votado pelos representantes do
povo, reunidos em assembléa, depois de bem diwutidas as suas
especies e a sua necessidade, em vista dos fins do Estado.

O imposto é votado em leis permanentes, ou nas leis annuas
da receita publica, conforme a pratic seguida nos diversos
Estados. No Brazil a regra seguida é : uma vez creado o imposto
por lei eSJ?ecial ou por disposições permanentes da propria lei
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orçamentaria da receita, considera-se vigente, emquanto não
for declaradamente revogado; mas é indispensavel, para a sua
arrecadação, que nas leis annuas referidas se repita a autori
sação implicita da mesma, pela inscripção do respectivo ti tulo
no orçamento.

Mas não basta, que o imposto seja votado ou autorisado pelo
Poder Legislativo, para que se dê a sua inteira legalidade, vis-à·

vis do contribuinte; é mister ainda, que a sua distribuiçcío, o
seu lançamento, a sua cobj"ança, e a applicação do seu producto
sejam feitas em virtude e de accordo com as disposições legaes.

Em relação á sua distribuição, o imposto póde ser de j'epaj'

tição ou de qLlota (n. 60, pag. 194), conforme pareço.a mais
conveniente á natureza do imposto, ou ás condições especiaes da
materia tributavel. Como já se disse, o systema de quota é boje
pl'eferentemente admittic1o.

Lançamento do imposto se diz o acto, pelo qual os agentes do
fisco delel"minam e escrevem nos róes (lançam) a quota-pal-te do
imposto, que recahe ·sobre o contribuinte. E' feito em épocas
determinadas e mediante regras particulares, segundo os casos
e as especies diversas.

E' reconhecido o direito de reclamação do contribuinte, sempre
que eUe entender que as regras da lei não foram conveniente
mente observadas.

Cobmnça ou arrecadação do imposto, se diz o acto de receber
o pagamento do mesmo.

As nO?-mas praticas do recebimento e a época deste são decla
radas na lei e regulamentos. Ha dous modos admittid.os na per
cepção dos impostos: O a?"l"Cnclamento, e o pagamento à bocca do

cofre. Pelo primeiro, o Estado põe em hasta publica o j-endi

ntento de talou tal imposto, cuja cobrança. será dada- em an-en
damento a quem melhor lanço ofl'erecer, e o ar/'melataj-io (arre·
matante) subrogado desta fórma nos direitos do fisco, procede aos
actos necessarios para a percepção efl'ectiva do imposto, guar
cladas as. clausulas do respectivo contracto. (20) Neste, além do

(20) As vezes d,,-sc o contrado sem a formalidade da arrematar,ão em hasta
publica.
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mais, é estipulado o pagamento integral, immediato ou por
prestações, com que o arrendatario fica obrigado a entrar dire
ctamente para o Thesouro.

Pelo pagamento ti bocca do cofre, que é hoje o systema geral
mente preferido, entende-se a obrigação para cada contribuinte
de ir ás respectivas estações arrecadadoras levar a importancia
da sua contribuição, sob pena de multas, si o deixar de fazer nas
épocas determinadas. Não ha intermediarios entre os agentes do
fisco e o contribuinte. Mas para facilitar o serviço, o Thesouro
nomeia cobradores afiançados, que vão receber a importancia de
certos impostos no proprio domicilio dos devedores.

Quanto á applicaçüo do imposto, a lei póde dispor do seu
producto~ ou para determinado serviço ou objecto (taes foram
outr'ora os do fundo de emancipação, etc., no Brazil) ou indis

tinctamente para as despezas geraes do Estado o No primeiro
caso, pratica-se o systema da especialidade (n. 24, pago 80) ; no
segundo, o da generalidade o

Sem querer impugnar de maneira absoluta o primeiro destes
systemas, é, todavia, certo que a especialidade do imposto é
uma forma escusada, e, ás vezes, póde tornar-se prejudicial
ao serviço publico: ella vem da concepção acanhada, de que o
imposto deve ser o pagamento de um serviço recebido, quando
a razão de ser do imposto é de caracter mais geral ou funda
mental, isto é: - concorrer para os fins do Estado, como um
dever commum da collectividade.

§ VIII - REGIMEN TRIBUTARIO DO BRAZIL

63. Qual fosse o regimen tributaria do Brazil, nos começos do
Imperio, é cousa facil de avaliar, conhecidas as suas especies di

'Ilersa&, constantes da tabel1a á pago 84 e seguintes.
Os direitos, taxas e impostos que ahi se contém eram lançados

e cobrados em todas as províncias; mas, ditferentemente, em
numero, qualidade, quantidade e moclos da sua arrecadação
e fiscalisaçãoo Diversificavam, igualmente, quanto á sua
creação ou legalidade, sendo uns ordenados em virtude de leis
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ou decretos e alvarás, etc., do Poder Real, e outros estabele
cidos e cobrados em virtude de ordens, porta.rias, etc., elas pro
prias autoridades da Colonia.

Poucas e relativamente insignificantes foram as alterações ou
reformas, que os governos do primeiro reinado realisaram na
materia de contribuições publicas. Talvez d'entre essas só mere
çam ser indicadas:

a) a da lei de 25 de outubro de 1827, autorisando a arrema
tação da metade dos dú'eitos de entmda,baldeação e l·eea;pol·taç,ro,
e regulando as condições dos respectivos contractos;

b) a da lei de 26 do mesmo mez, reduzindo a 5 % o exaggerado
imposto do ouro até então existente ( de 20 % ) ;

c) a das leis de 24 e 26 de setembro de 1828, a primeira acabando
com dú'eitos clifferenciaes e mandando que os direitos ele impor
tação fossem de 15 % , qualquer que fosse a procedencia estran
geira das respectivas mercadorias; e a segunda reduzindo a 2 "/o
os direitos de baldeação e reexportação de todas as mercadorias
importadas em navios nacionaes ou estrangeiros;

d) a da lei de 15 dd dezembro de 1830, abolindo os direitos de
15 % que pagavam em algumas alfandegas as producções do
paiz, quando transportadas de uns para outros portos da mesma
provincia. (21)

Referindo-se ás contribuições publicas, então existentes, dizia
o Ministro da Fazenda em seu relataria de 1831:

« A simples inspecção dos quadros da receita fa.rá conhecer
aos legisladores que a Nação Brazileira contribue para as despezas
do Estado com a multidão das rendas publicas que vão notadas
em seus respectivos numeras, o que dá motivo a acreditar que
estamos sobremaneira carregados de imposições, e obriga por
isso a entrar em exame detalhado sobre sua indole, por virtude
do qual se vem a descobrir a má distribuição que dellas se ba
feito, a injustiça com que se tem carregado mais sobre uns do
que sobre outros generos, e a difIlculdade que deverá encontrar-se
para verificar a sua arrecadação e tomar conta aos exactores

(21) Esta disposi~ão foi ampliada pelo art. 5i, § i o, da lei de i5 de no
veml.H'o de 1831, que auoliu .todas as impo ições de qualquer denoruinnção~,

sobl'e a impoL'Lação e exportação de genel'os e mel'cadol'las, tl'anspoL'Ladas de
umas pal'a outras pl'ovincins do Imperio, tanto nos portos de mar, como nos
porL s seccos e registros.

A. Q. i5
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fiscaes. Vê-se o assucar, taxarl0 cinco vezes com as rubricas
ns. 20, 23,2-'5, 28 e 55. Vê-se a aguardente taxada oito vezes
com as rubricas dos ns. 17,46,47,80, 103,104, l05 e 106. Vê-se
o tab~co taxado seis vezes com as rubricas dos ns. 18, 21,26,
61, 78 e 110 . Vê se a creação do gado t.axaJ:l. seis vezes, debaixo
das rubricas dos 11S. 22,58, 89, 77,101 e 107. Vê-se o algodão,
ainda depois de alliviado do direito de 60 1'8. em arroha. taxado
tres vezes debaixo das ruhriCllS dos ns. 14, 16 e 56; vê-se que
alauDs (leste3 mesmos generos teem demais o direito do Consulado
n: sahida e os da Junta do Commercio e Policia.

«Nota-se tambem a desigualdade de haver generos multados em
umas provincias e não em outras; encontra-se uma imposição

. sobre os viandantes que vão para Minas, que ê mais um estorvo
às nossas poucas communicações internas; descobre se, final
mente, o insignifJcante e ridiculo imposto de vender, com privi
legio, a quem misturar agua da fonte com melaço.

«Todas estas injustiças, incoherencias e odiosidades foram até
aqui desconhecidas á Assemhléa, porque inteiramente se englo
bavam,afim de poder englobar tambem os artigos da despeza,
para bem impossibilitar o seu exame; mas, como' chegasse o
dia de principiar nova era em nossa emancipação, gritarei com
a nação inteira:-E' tempo, senhores, e tempo de acabarmos com
taes anomalias e estabelecer a n05sa renda dehaixo de um sys
tema de justiça e regularidade, apropriada á nossa civilisação e
industria.

«E', portanto, de desejar que, calculando-se por exemplo, com
o que podem so:fi'rer o assucar, a aguardente, o tabaco, a creação
do gado e o algodão, se fundissem e eliminassem todas essas !
rulJricas com que estão crismadas as taxas que supportam, e se
lhes impozesse uma sã contribuição, quando exportados e quando
consumidos. Que se acabasse com as imposiçõe. insignificantes e
odiosas, que mais servem de vexar aos contribuintes do que de
utilirlade á renda publica, entre as quaes comprehende-se o direito
de l5 0/" que pagam os ge11eros importados de umas para outras
provincias, o que, reduzindo estas trocas á condição de commerc!o
estrangeiro, quandj aliás e propriedade nacional, enfraquece a
união das partes integrantes do Imperio.

«Que se regulasse com mais equidade e uniformidade a impo
sição da dizima, e que nos generos em- que elIa fosse de c1ifficul
tosa cobrança por administração, se substituisse pela imposição
territorial, ainda que a respeito desta temos o embaraço da falta
de um cadastro.

«Conviria tambem melhorar a arrecadação elas sizas e sello de
berança~, afim de pôr termo á diminuição que vae sentindo esta·
renda, e ampliar o direito sobre a mutação da propriedade aos
legados da terça, quanrlo recabirem em herdeiros ascendentes
ou descendentes; aEsim como as doações voluntarlas, alliviando-as
do pequeno tributo que ja pagam. que alias e vexatorio ao
doado pelas diligencias a que D.lei obriga; e comprehender a
grande somma de capitaes que giram em lettras e apolices ; com
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tanto, porém, que fossem taxados com uma pequena imposlçao,
attenta á repetição de suas transferencias; não cabe aqui, e
mesmo é alheio ao meu assumpto, a questão sobre a iniquidade
deste tributo; ella só occupa ao legislador, quando cuida de o
estabelecer ou extinguir ...» (22)

No anno seguinte (1832), o Sr. B. de Vasconcellos, ministro
da fazenda, em seu relatorio apre"entado ao Poder Legisl.tivo,
expressal'a-se tambem sobre a mesma materia nestes termos:

« Em geral o nosso systema de impostos é consideravelmente
vicioso, constando de uma mullidilo de minuciosas taxas trazidas
rle Portugal nos m[11fadados tempos coloniaes, ou lançados aqui
sem conhecimentos dos principios da sciencia, quando apparecia
ou se fingia apparecer necessidade de augmento de renda. A pe
nuria actual do Thesouro deve-se muito mais attribuir ás diID·
culdades, que soffre a sua cobrança, do que á falta de meios dos
contribuintes. »

- Com o anno de 1831, isto é, sob o governo da primeira
Regencia em nome do Sr. D. Ped,'o II, foi emprehendida a re
forma do regimen tributario. Supprimiram-se diversas taxas e
imp02tos que, sob denominações differentes, gravavn.m e empe
ciam a producção e o commercio, sem serem alias productivos
de importantes rendimentos; extinguiram-se instituições ou es
tabelecimentos imp,'e laveis ou inadequaclos ás circumstancias,
mas que serviam de razão ou pretexto para a conservação e
cobrança de certas alcavala e tl'ibutos; e, finalmente, com a.
organisação do Tbesouro Nacional e das estações fiscaes subordi
nadas a este (23), conseguiu-se que o nosso regimen tributario
entrasse em moldes mais decentes, isto é, se tornasse menos
estranho aos preceitos da boa razão e da sciencia financeira. (24)

Foi a lei orçamentaria de 8 de outubro de 1833 (arts. 31 e 35)
que distinguiu e especificou o que se devia entender, como l'eceita

(2~) Este conceitos exlernaJo. pelo minislro de 1831 são adoptados, COIDO
verdadeil'os, e J'epetidos pelos seus successores no cal'go, em diversos do ...
cumentos olticiaes da época.

(23) Vide Titulo - A Administração Financeira,

(2'.) As nossas « reformas tributarias. tem sido, em regra, realisadas ou auto
ri adas por al,tigos das «dis)Jusiçôrs gora"s das leis orçamentadas~: é facil,
portanto, ver a ol'dem succes iI'a das mesmas, cnmpulsaudo-s<l a respectiva
legislação.
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geral e receita provincial, declarando ao mesmo tempo quaes os
impostos que pertenciam!á uma e á outra. (25)

Veiu tambem, logo depois, a 1'e(Oj'ma constitucional de 12 de
agosto de 1834, li, qual, tendo creado aIl assembléas provinciaes,
entre outrall attribuiçoos importantes das mesmas, deu-lhes a
competencia de legislar (art. 10):

- Sobre a fixação das despezas municipaes e provinciaes e os
impostos para elIas necessarios, comtanto que estes não preju
dicassem as imposiçi3es geraes do Estado;

- Sobre a repartição da contribuição directa pelos muni
cipios da provincia e sobre a fiscalisação do emprego das rend3s
publicas provinciaes e municipaes, e das contas da Slla receita e
despeza.

As assembléas provinciaes não podiam, porém, legislar sobre
impostos de importação.

Nas leis orçamentarias da despeza e receita do Imperio, a datar
de 1831 até ao fim da Regencia (1840), forJ.m adoptadas successi
vas e numerosas disposi~ões sobre a materia de impostos, já
declarando abolidos a muitos dos existentes, já alterando outros
ou creando novos, e já mandando regular, de maneira mais con
veniente, a arrecadação e fiscalisação dos mesmo.>, Foram ao
mesmo tempo promulgadas as instrucções e regulamentos neces·
sarios) entre os quaes cumpre indicar nomeadamente:

a) os regulamentos de 14,25 e 28 de janeiro, de 8, 14 e 18 de
fevereiro, de 28 e 31 de mar.;o de 1832, toclos sobre o serviço dos
varias impostos internos j

e) o regulamento de 26 de março de 1833 que uniformizou e
regulou as Mesas das diversas renrtas do Imperio, e os j'egula
mentos de 14 e 29 de novembro do mesmo anno, egualmente
sobre as rendas internas;

i) os regulamentos de 6 de dezembro de 1834 e 22 de janeiro
de 1836, sobre a arrecadação dos impostos internos do Municipio
Neutro (aotual Districto Federal) ;

(25) T:unbem distinguiu e especificou a «de peza ~eral" e a despeza provin
cial., respectiva. Pelos arts. iI e 12 da lei orcamell~aria de 31 de outubro de
i.35! fora melllor eSl'ecificado, qunes as iluposicões «gemes. e quaes as "pro
VInClllOS- •
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o) finalmente, - os decretos de 30 de maio e de 22 de junho de
1836: o primeiro transformando as« Administj'ações das diversas

rendas» em Mesas do ConSttlado, e regulando o respectivo
serviço; e o segundo dando novo regulamento ás alfandegas
do lmperio; e bem assim, os regulamentos de 31 de agosto
e 29 de novembro do dito anuo, acerca do serviço e cobrança
do imposto, denominado di.;ima da Chancellaria.

Todos esses regulamentos ou decretos merecem menção espe·
cial, não tanto pelo acerto das medidas, que por ventura. tenham
adoptado, como principalmente, por terem constituido as bases
histOl'icas das l'efol'nws posteriores scbre os j'espectivos sel·uiços.

Mas, não obstante as reformas do systema tributario,realisadas
pelos governos da Regencia, não eram, todavia, ainda satisfacto
r~as as condições do mesmo, ao começar do segundo reinado em
julho de 1840; - quer se aprecie o elenco das contribuições
existentes sob o ponto de vista dos principios,- quer sejam ellas
encaradas, sob o ponto de vista exclusivo da sua pratica e re
sultados obtidos.

Da lei orçamentaria da receita. geral de 26 de maio de 1840,
votada para o exercicio de 1840-1841, vê-se que subsistiam
então os impostos e taxas seguintes: (26)

Renda Gej'aZ

1. Direitos de 15 % de importação.
2. Imposto addicional sobre bebidas espirituosas.
3. Direitos de 30 % sobre o chá.
4. Direitos de 50 % sobre a polvora.
5. Direitos de 2 % ue baldeação.
6. Ditos de 2% de reexportação,
7. Direitos de 13 % adclicionaes de baldeação e reexportação

dos generos despachados para a Costa da Africa.
8. Direitos de I 1/2 % de expediente.
9. Direitos de 1/2 % de expediente dos generos nacionaes.
10. Direitos de 1/2 % de premias dos assiguados.
11. Direitos de lj4 % de armazenagem.
12. Multas por iufl'acção dos regulamentos, e faltas de mani

festo.
13. Ancoragem.
14. Direitos de 15 % das embarcações estrangeiras que passam

a ser nacionaes.

(25) A integra das contribuições de t8{O já Se olfereceu ,i pago 92 retroo
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15. Direitos de 7 0/. de exportação.
16. Direitos de 2 "/0 dos objectos exceptuados.
17. Direitos de 15 ''/0 nos couros da provincia de S. Pedro do

Rio Grande do Sul.
18. ExpedientE\ das capatazias.
19. Contribuições para o montepio.
20. Direitos novos e velhos dos empregos e alicias geraes,

Chancello.ria e Ordens Militares.
21. Dizima da Chancellaria.
22. Decima de uma legua a,lém da demarcação.
23. Decima addicional das corporações de mão morta.
24. Direitos de ChanceJlaria das mesmas.
25. Emolumentos de certidões.
26. Laudemios.
27. Imp:Jsto sobre a minera<.;ão.
28. Pi'emio dos depositas publicas, saques, letras e loterias.
29. Selto de letras.
30. Siza dos bens de raiz.
3l. Cobrança da divida activa de rendas geraes, inclusive me·

tade da de rendas provinciaes, anterior ao lo de julho de 1836.
32. J/4 % da rel'orma das apoUces.
33. Joias da Ordem Imperial do Cruzeieo.
34. Mestrado de ordens militares, e 3/4 das tença8.

Mtmicipio Neutro

35. Decima dos predios urbanos.
36. Donativos e terças partes de alicias.
37. Dizimas de exportação.
38. Emolumentos da policia.
39. Imposto de 20 % no consumo da aguardente.
40. Imposto sobre as casas de leilão e modas.
4l. Imposto sobre o gado ele consumo.
42. Meia siza dos escravos.
43. Sello das bera~ças e legados.

Renda com ctpplicaçao especial

44. 31/2 % de armazenagem addicionaL
45. 8 % das loterias.
46. Imposto sobre as lojas, etc.
47. Imposto sobre seges, carruagens e carrinhos, que ficam

sujeitos ao mesmo imposto, ou sejam tirado.> por parelhas ou
por um só cavallo ou besta.

48. Imposto sobre b:1rcos do interior.
49. Imposto de 5 % na venda de embarcações nacionaes.
50. Imposto do se110 do papel. .
51. Taxa dos escravos.
52. ProducGo do~ contractos com as novas companhias de mi

neração.
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Mesmo excluindo do elenco as taxas do Correio, da Casa da
Moeda, e outras, conforme á classificação, que seguimos na
materia; é, ainda assim, demasiado longa a lista dos impostos,
propriamente ditos, quaes foram acima especificados.

Da simples nomenclatura deltes se nota, que sub3istem não
poucos, vindos dos malfadados tempos coloniaes, como dizia o
Sr. B. de VasconceIlos em 1832; e que cJntinúa aiod[l, a
repetição de taxas da mesma n[l,tureza, embora debaixo de "U

b"icas ditrerentes,- defeito realmente condemnavel, em principio,
e na pratica tributaria. (27)

Os governos do segundo "einado proseguiram, como em outra
parte já se disse, na série de l"ef01"maS fiscaes, que os seus
antecessores haviam encetado; e si para i.sso não tivessem outras
razões, bastaria o proprio incitamento da necessidade, vistas
as condições pouco favoraveis das finanças naquella época.
Logo no anno de 1842 (nos mezes de abril e maio) foram ex
pedidos novos regulamentos sobre varias i.mpostos internos; e
na lei orçamentaria do anno s~guinte foram egualmente ado
ptadas, taes e tantas disposições aCel"Ca dos impostos, que a sua
execu"ção importou em uma alteração, quasi completa, de todo o
systema existente.

Foi a lei referida que creou pela primeira vez uma con
tl'ib~liçiío extmol"dinal'ia, «durante o anno da lei», sobre todas
as pessoas que recebessem vencimentos dos COrl'eS publicas
geraes,-arrecadada da fórma seguinte: (')

De 500$ a 1: 000 2 %

De 1:000' a 2:000$ 3»
De 2:000 a 3:000,' 4»
De 3 :000$ a 4 :000 . 5»
De 4:000$ a 5:000$ 6»
De 5:000 a 6:000 7»
De 6:000$ a 7:000 8»
De 7:000$ a 8:000$ 9»
De 8: 000$ pam cima JO »

(27) Compal'em-se as tabellas que se acham ás pag!!o 4 sego com a dapng. 02.
(') Conforllle n.o nrt. 23 da lei de 21 de oulub,·o de '1S43; "ellulada pelo de

creto de 20 de ab";l de 1 H, e depois revogada pela lei do 12 ae maio de 1845.
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Como se vê, tratava-se de um imposto manifestamente pro
gressivo.

Tambem em viL'tude do disposto nessa lei de 1843, se mandou
cobrar o imposto do sello em duas especies distinctas, o fixo

e o Pl'op01"cional, indicando,se os objectos da incidencia de um
e outro, os modos da sua fiscalisação, os prazos, etc.

Para dar execução a estas e outras das suas disposições,
foram, nos annos seguintes de 1844 e 1845, promulgados varias
regulamentos sobl'e a materia das rendas publicas, os quaes
passaram a constituir novos pontos de partida para as futuras
reformas.

Estas tornaram-se, de mais a mais, amplas e frequentes.
Com e:lfeito, quem compulsar os annaes do segundo reinado

verti, qUê o estudo e a discussão das rendas publicas, e nestas,
a materia dos impostos, fizeram á preoccupação constante dos
seuslegislarlores e homens de governo; mas verá tambem, que
apezar de:talltos trabalhos e esforços,-o Imperio chegou ao seu
termo, sem ter podido fundar um systema tribulario,-que, ao
menos, satisfizesse a estes dous fins: - 1) uma distribuição e
arrecadação, conscientemente baseadas nas condições econqmicas
do paiz; 2) uma divisão ra:roavel das contribuições publicas,
entre a receita geral do Imperio e a receita particular das
provincias. (28)

Não cabendo, porém, nos limites deste trabalho entrar em de
monstrações especiaes a este respeito, nem ana1ysar parcialmente
as di1Ierentes 1'e(ol'mas fiscaes, que foram realizadas, com ou sem
proveito, nas circumstancias dadas; vamos fechar a presente
indicação historica com a tabella dos impostos, realmente taes,
(29) que vigoravam no anno de 1889, o ultimo'do Imperio.

Impostos e taxas ol'dinarias

1. Direitos de importação para cousumo.
2. Expediente dos gerreros livres de direitos de consumo.
3. Expediente das capatazias.

(2 ) Sobre este sel\1lado pauto veja, se o que tivemos occasião de ponderar no
livro- cRezenha Financeira, pago 299 e seg.

(29) Excluimos as taxas que, segundo a nossa classificação, ii foram estudadas
sob o titulo de serviços industriaes do Estado.
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4. Armazenagem.
5. Imposto de pharóes.
6. Imposto de doca.
7. Direitos de exportação dos generos nacionaes, ficando isento

o pinho.
8. Ditos de 1/2 % da polvora fabricada por conta do governo

e dos metaes preciosos em pó, pinha, barra ou obras j - de
1 1/2 % do ouro em barra fundido na Casa da Moeda; e de
1 % dos diamantes.

9. Imposto do seIlo do papel.
10. Imposto de transmissão de propriedade.
11. Imposto de industrias e profissões.
12. Imposto de transporte.
13. Imposto predial.
14. Imposto do gado.
15. Imposto sobre subsidio e vencimentos.

Impostos e taxas extraordinarias

16. Emolumentos das repartições publicas.
17. Contribuição para o Montepio da Mar~nha. .
18. Multas por infracções regulamentares.
19. DeQima parte do beneficio liquido das loterias concedidas

depois da lei de 20 de setembro de 1871.
20. Imposto de 15 % sobre loterias.
21. Sello dos bilhetes de loteria.
22. Remanescentes de premias de loteria.
23. Produeto da taxa addicional de 5 %. (Dec. de 7 de maio

ele 1886.)

Não seria preciso observar, que tanto pela reclucção do
numero, como pelas suas especies, o systema tributaria do Im
perio em 1889 já era assaz superior ao que vigOl'ava em lB4O.

§ IX - CATEGORIAS DOS IMPOSTOS GERAES (30)

64. Para revistar.o systema tributaria do Brazil, tomando,
como argumento, aqueIle que existia ao findar do Imperio, con
vém distribuir as suas entidades em tres categorias distinctas:

L" Impostos sobre a posse e producção da riqueza, subdivi
didos em duas cla!;!ses :

a) os que gravam a propriedade immovel e os seus proventos;

(30) Não entram em nossa anal.l'se as contribuições «provincines e municipnes~.

todavia, daremos, ao final deste Titule, tabellas indicativas das mesmas. '
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b) os que recabem sobre os proventos industriaes ou sobre os
rendimentos em geral.

2." Impostos sobre a circulação material ou immaterial (acqui·
sições, transferencias, transportes) etc.

3." Impostos sobre o consumo geral.

I - Impostos sobre a posse e producção da riqueza

64 a. Nos impostos sobre a propl'ieclade immovel e seus p,-oven

tos distingue-se: - o imposto lançado sobre a propriedade
rural (terras cttltas), e o. imposto lança.do sobre a propriedade
construida, isto é, - peedios urbanos em geral, resideneias de
recreio, e' outros em condições semelhantes.

Em regra, estas duas especies de immoveis são sujeitas a taxas
dilferentes nas varias legislações fiscaes dos Estados modernos,
não sómente, em relação ás respectivas qttOtas, mas tambem,
quanto aos modos da sua incidencia e arrecadação.

A primeira e pecie é gravada pelo imposto territorial (imp6t
foncie,' na Franca,-imposta sui ten-eni na ltalia, - land-tax na
Inglaterra,-G"undsteUl' na Allemanha etc.); a segunda especie
é gravada pelo imposto p"edial, propi iamente dito, oqual tambem
se apresenta sob tit.ulos differentes, taes como: imposto de
portas e janella (de portes et renétres na França) ; imposto sobre
con trucções (sHi rllbbricati) na Iblia; imposto. obre eclificios
(Gebaudesteul') na AlIemanha; c/i,oeitos sobre habitações (inhabited

house dtt/y) na Inglaterra, etc o

O imposto te'Tito)·ial. Esta contribuição, qual se entende ge
ralmente, não existe ainda n regimen tributaria do Brazil.

Lembrado, propJsto e di culido, por mais de um ministro da
fazenda do Imperio desde 1833, e preconisado por varias dos
nossos legisladores e financeiros, o imp sto territorial, talvez,
nã tarde muito a ter imp rtante log<.lr na legislação fi cal de
nos o paiz,- e já agora, c mo imposto estadoal, em vista da com
pl:ltencia fiscal, que a Constituição reconueceu aos Estados. (31)

(31) Art. 90 § 10 da Consto Foderal.

/
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Devemos, todavia., lembrar que, embora de forma restricto,!
tambem se encontra na legislação fiscal do ex-im]Jerio um exem
plo do i?nlJosto telTito)'ial, na lei que mandou col)rar 20 réis
por metro de terreno, não edificarl0, dentro da (lemarcaçã
urbana. (Lei de 31 de outubro de 1879, art. 18, n. 10.) E'
certo, que não se tratava de terras culturadas, isto é, que dão
colheita ou fructos annualmente. Mas as ra~.-es do imposto
tinham um ponto de partida. analogo; visto como, crescendo o
valor do terreno em cada anno,pela propria ~ituação do mesmo,
-este facto imp rtava ou equivalia a um rendimento annual
para o respectivo proprietario.

Semelllante contribuição não chegou, porém, a ser posta em
execução, por motivos que não vem ao caso discutir ou com
mentar ...

Entretanto, a despeito de quanto opponham os interessados,
sempre p~receu-nos, que o imposto alludido teria sirIo de bons
etreitos economico~, além da receita, que devera produzir.

Desde que ao proprietario não conviesse pngar imposto de um
terreno que, no presente, não lhe dav::t uma )'enda efTecti'w, era
de esper:1l' que elle preferisse, ou ecjifical-o, ou vendel-o a outrem
que o edificasse, e em 4ua1quet' das hypotheses teriamos au
gmento de predios, o que não só constituia rendimento maior para
o imposto p)'edial, como tambem, occasionaria alugueis menos
pesados para a população em geral, e, consegui ntemente, maior
facilidade para a repnrtição e circulação das riquezas.

O que não íüra, nem é, de vantagem, quer para o Estado,
quer para o publico, é a conservação de,sa' grandes extensões
de terrenos (mnit embora do dominio privado) sem nenhuma
utilidade actual, ou sem outro fim, que não seja a idéa de um
lucro immenso da ua venda em épocas futul'as.

Dirão: mas o E,tado não tem que ver com os calculos dos pro
prietarios particulares em relação ao destino de seus bens...
De accordo; mas, desde que os proprietarios p:11'ticulares, com a
con ervação de taes terrenos, augmentam de haveres, sem o
menor traballlO, e fundam nelles, com o simples eorrer do tempo,
o augmento de seus capitaes; justo é, que paguem, P)'opol'cional
meilte, a sua quota p:11'3. os encargos do Estado, como fazem tOllos
os demais proprietario~ de outl'OS quaesquer beús ou haveres,
tão proprios e exclusivos, como pOEsam ser semelhantes ter
renos.

E', precisamente, pela justiça tIo imposto, que não se deve
consentir nesta excepçiío, a favol' de uma parte da riqueza
privada, aliàs em constan te erescimen to.

O imposto p)'edial. -A segunda. especie de imposto directo
sobre a propriedade illlllloveJ,-é o que grava ospreclios u)'banos,

propriamente taes, ou assim considerados, por se acharem dentro
da demal'CaçC(o legal, ou ainda, em condições especiaes,
designadas na lei.



- 236-

Temos desde muito o imposto prediaZ, outr'ora denominado a

decima, e ainda hoje assim vulgarmente indicado e conhecido,
porque no mesmo se comprehendem as contribuições sobre
predios, que eram cobradas sob us titulos: - decima u~'

bana, decima de uma Zegua aZem da demarcação, e decima addi

cionaZ das COl"po~'ações de mão mo~·ta.

No Districto Federal (outr'ora Município Neutro) o imposto
predial é divido dos predios da cidade e dos situados dentro do
perimetro de 6.000 metros além da cidade.

Nas provincias (32) o mesmo só era divido dos predios das cida·
des, villas e povoados, quando pertencentes a corporações de mão
morta, companhias ou sociedades anonymas, e á qualquer soci
edade pia, beneficente ou religiosa. (Alv. de 27 de junho de 1808 ;
dec. de 23 de outubro de .1832, art. 20

; lei n. 1507 de 26 de se·
tembro de 1867 ; dita n. 2670 de 20 de outubro de 1875, art. 11 ;
dec. n. 7051 de 18 de outubro de 1878; lei n. 3140 de 30 de ou
tubro de 1882, art. 12.)

A lei admitte numerosas isenções, segundo os fins especiaes,
a que os predios são destinados.

- Revendo, por acaso, as opiniões dos autores, e confrontadas
as legislações de outros Estados, reguladoras do imposto directo

sobre a propriedade const~'uida, chega-se á convicção, de que
o systema do imposto prediaZ no Brazil é manifestamente um
dos melhores.

O que, entretanto, resta fazer, para, tirar delie mais abundan
tes resultados, é proceder, de modo criterioso e seguro, ao ser
viço do Zançamento, que não tem sido executado com as cautelas
precisas.

Fundado sobre o vaZor Zocativo dos predios, talvez não haja
exaggeração em affirmar, que cerca de metade dos preclios Zança

dos figuram com vaZores Zocativos, sabidamente inferiores ao ~·eaZ.

Com meios de syndicancia mais exactos, o imposto predial
poderia talvez produzir um terço mais, além da importancia que
do mesmo se arrecada.

(32) E' excusado dizer, que nos actuaes Estados federados, o imposto predial
faz parte da economia financeira dos mesmos.

J
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- O valor locativo, como base do imposto, comprehende
não s6 o aluguel, maS tambem qualquer outra quantia que o
inquilino se obrigue a pagar pelo uso do predio. Exceptua-se,
no caso de traspasso, a quantia recebida pelo cedente, como
preço da cessão.

- No Districto Federal as quotas do imposto são as seguintes:

1.0 Dos predios edificados onde houver serviço de esgoto
subsidiado pelo governo............................ 12 %

2. ° Sendo de corporação de mão morta, companhia ou
sociedade anonyma, pia, beneficente ou religiosa .

3.° Dos edl1icados em logar onde não houver esgoto .
4.° Sendo de corporação de mão morta, companhia ou

sociedade anonyma, pia, beneficente ou religiosa..... 20 %

Os predios construidos por sociedades anonymas para
habitação das classes pobres, pagam o imposto predial
singelo (10 %) e mais 2 %, destinados ao serviço da
City Improvements, ou ao todo..................... 12 %

- Nas provincias, os predios pertencentes a corpora
ções de mão morta, companhias ou socieuades ano-
nymas, pias, beneficentes ou rellgiosas, eram sujeitas á 10 %

- O rendimento col1ectavel é o preço do aluguel annual, ac-
cusado nos recibos e arrendamentos, ou arbitrado pelo lançador.

O arbitramento tem logar nos seguintes casos:
1. o Si o predio for occupado pelo dono, estimando-se neste caso

o valor locativo em dous terços do que poderia dar, si estivesse
alugado.

2.° Si o morador usar do predio gratuitamente ou não M

hibir recibos e contratos de locação, ou si houver justo motivo
para suspeitar-se dos documentos e suas declarações.

3.° Para determinar-se o aluguel correspondente ás recon
strucções ou novos commodos feitos no predio pelo inquilino.

4. o Para discriminar-se o aluguel do immovel, quando o con
trato de locação abranger bens de diversas especies.

No arbitramento deve-se ter em vi ta o local e a capaci
dade do predio, tomando-se para termo de comparação os mais
proximos, que já se acham lançados.
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Sendo o pre1io possuido e habitado por pessoa pobre, o valor
locativo é arbitrado em metade ou menos, do que si estivesse
alugado, devendo esta circumstanciaconstardo lançamento. (33)

Indicaçõeshistoricas-O imposto predial, que, como acima ficou
dito, comprehende hoj os impostos que outr'ora eram arre·
cadados sob as denominações de decil1Ul ul'barl(~, decima da
le[jtla alem da c/emarcaçiío, e decima addicional das corporações
de mlio mot·ta, foi creado sob a primeira daquellas denominações
pelo alvará de 27 de junho de 1808 com o fim de augmentar as
rendas publicas para acudir ás urgencias do Estado.

Este alvará, creando o imposto e prescrevendo ao mesmo
tempo regras para o respectivo lançamento, determinou que
não só os propl'ielarios de todos os predios urbanos em estado de
serem habitados e que fossem e'lificados na Corte e em todas as
mais cidades, villas e logares notavei situados á beil'a·mar, como
tambem os senhorios directos, pelos fóros,que percebessem, insti
tuidos nos referidos predios, pagassem annualmente 10 % do
seu rendimento liquido.

Attenr1eudo ao fim piedos da instituição das Santas Casas de
Misericordia, concedeu sómente a taes estabelecimentos isenção
do imposto.

A quota de 10 %, segundo as regras prescriptas pelos §§ 30 e
10 do titulo 3" do regimento de 9 de maio de 1654, mandado
applicar no Brazil pel) citado alvará de 1808, era calculada ou
sobre o aluguel reconhecido á vista dos escriptos de arrenda
mento e quitações passadas aos inquilinos, e pelo juramento
destes na falta dos referidos documentos,-0U arbitrada, quando
os predios fossem habitados pelos proprios donos, (1eduzindo-se
em qualquer dos casos lr)"/. do rendimento annual para falhas
e concertos, que se pudes em dar no decurso do anno, e o fôro,
si houvesse .

Ordenou, finalmente, o referido alvará de 1808, que se repu
tassem predios urLanos todos aquelles que, segundo as demar
cações das camaras respectivas, Iu sem comprehendidos nos
limites das cidarles, villas e logares notaveis, e que a cobrança
fos e eifecluada em duas prestações.

O alvará de 3 dejunho d 1809 ampliou o imposto a todos os
y,redios situados ou não á beira-mar.

Em consequencia da f<l!ta de recursos dos cofres publicas para.
acudir ás despezas originadas da in vasão franceza em Portugal,
foi promulgado o alvará de 7 de junho do mesm anno, lan·
çando uma cont1'ibuiç{ío exl1'aordinar'ia de rlefe a, que, em relação
aos predios urbanos, consistiu no pagamento de uma segunda
decima durante um anno, prorogada posteriormente por mais

(33) Não oh~tante ler deixado de pertencer " União, hn vantagem e~l
conhecer a. legislação do «imposto pt'ediaI I) ; por isso, depois dn,s indicações
m:lis geraes, que acima oU'erecemos, addital'emos uma. Duticia histol'ica do
mesmo.
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outro anno pela portaria. de 2 de agosto de 1810, e, emquanto
dura~se a guerra, pelas de 10 de abril e 31 de julbo de 1811, e,
finalmente, Extincta pela de 3 de junbo de 1814.

Não tendo apresentado resultado satisfactorio o systema de
cobrança do impo to em duas prest..'tções. nem tampouco o de
dous lançamentos anuua.es, determinou o alvará de 3 de dezembro
de 1810, que desta data em üeante se procedesse a um ó lança·
mento e á uma só cobrança em cada anno; e, para evitar con·
fu,ões e dirnculda~es na arreca"ação, que fús,em os proprietarios
obrigados a declarar ao uperint ndente da decima a alienações
que eíl'ectuassem dos eus predios, depois de concluido o lança
mento, pura se fazer a devida verba de tmnsferencia no respe·
clivo llvro do lançamento, sob pena de incorrer m na multa
igual á d cima clobrada de um anno do predio alienado, si não
fizessem aquella declaração antes de começar a cobrança.

Para maior facilidade da arrecadação, obrigou o' proprietarioB
dos predios, em que houvesse (dros ou cen os, a pagar tambem
a decima de tes, descontnnr1o-ll depois no pagamento total, que
fizessem aos senhorio~ directos.

Pal'a desenvolver a erlificação de pre<iios, cuja necessidade era
r clamada pelo progressivo augmento da população da Côrte, e
ao mesmo tempo fazer aterrar e enxugar terrenos desaprovei
tados, o decl'eto de 26 de abril de 18ll-concedeu i 'enção do im
posto da decima por 10 annos a todos os individuos que edifi
cas em casas de um só sobrad e de menos de cinco portas ou
janellas de frente nos lerrenos situad s na Cidado Nova, desde a
Ponte até ao logar marcado para a Caldeim, ou em outro logar
pantanoso, no pr3.zo d dous annos contados da data deste decreto;
elevou a 20 annos o prazo da isenção para os individuos que
edificas em nos me mos logares casas de mais de um 'obrado e
de cinco ou mais porias ou janellas de frente; e prohibiu, final·
mente, que na Cidade Nova e construi 'sem casas terrens.

- Tendo a experiencia demonstrado que do methodo de fazer-se
um ,ó lançamento e uma só cobrança em cada anno, prescripto
pelo aI vará d 3 de dezembro de 1810, não se (leri varam as van
tagens que s esperavam delle, o decreto de 27 de novembro
de 1812 revogou aqueJla disposição e restaurou a praxe ordenada
no § 19 do alvará de 27 de junho de 1808 de se fa.zerem os lança·
mentos e a obl'ança por semestre.

Para promover a edificaç§.o e altrahir população ao sitio deno
minado Barra da Palma, elevado á villa e cabeça de comarca com
o titulo de . João de Palma, na então capitania e boje provin
cia. (34) de Goyaz, o alvará de 25 de fevereiro de 1814 concedeu
i enção (la decima por dez anno (comprehemlenrl0 nesta graça a
villa e o termo, que para elIa fos e marcado) as pes oas que na
me ma viJla edificassem ca,as para sua habitação e edtabele
cessem de novo j-oça ou (a;:;enda.

(3.1 Guurdnmo~ os proprios Lermos dú Alvará.
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Para não i)llpedir o desenvolvimento da população da villa de
S. João das Dua~ Ba~ras, que até essa data tinha sido a Cll.beça
da comarca, e dahi em deante ·passava a fazer parte da comarca
de S. João de Palma, o referido aIvará de 25 de fevereiro de 1814
outorgou igual fávor aos proprietarios das casas e fazendas que
novamente se estabelecessem e das que existiam desde a publi
cação do alvará de 18 de março de 1809, que creou aqueIla vilIa
de S. João das Duas Barras,

- Abolindo as superintendencias e juntas ele lançamentos, a lei
de 27 de agosto de 1830 creou coIlectores, a quem confiou as
funcções dessas, e ordenou que as camaras municipaes mar
cassem nas cidades e vilIas os limites dentro dos quaes devia ter
logar o lançamento e designassem os logares notaveis para o
mesmo fim tendo em attenção a sua população. Conservou o
systema estabelecido pelo alvará de 27 de junllo de 1808, quanto
ao modo de calcular a taxa do imposto, admittiu o pagamento
em duas prestações e ordenou que se fizesse um só lançamento.

A lei de 15 de novembro de 1831, art. 51, § 5°, isentou da
decima urbana os predios urbanos situados nas vilIas e povoações,
que não tivessem mais de 100 casas dentro do arruamento e
ampliou no § 6° do mesmo artigo aos hospitaes de caridade o
indulto concedido ás casas de misericordia pelo aIvará de 27 de
junho de 1808. .

Sendo necessario augmentar a renda publica para acudir aos
encargos da amortisação e pagamento dos juros das apolices
emittidas em virtude do decreto de 7 de no,embro de 1831, des
tinadas ao pagamento das prezas reclamadas por ditrerentes
nações; ordenou a lei de 23 de outubro de 1832, no art. 2", § l°,
que o imposto da decima se estendesse até uma legua além dos
limites então marcados na Côrte e VilIa Real da Praia Grande
(hoje cid.ade de Nictheroy), e no § 2° do me mo artigo sujeitou
em todo o lmperio as corporações de mão morta, não exceptuadas
do impostü, ao pagamento de uma segunda decima. Estas novas
rendas ficaram sendo conhecidas: a primeira pelo nome de ele
cima da legua além da dema1'caçéio e a segunda pelo de der,ima
addicional elas corpo,-ações de mão morta.

Em virtude da divisão da renda publica, em geral e provincial,
feita pela lei de 24 de outubro de 1832, confirmada pela de n. 58
de 8 de outubro de 1833, a decima urbana ficou pertencendo á
renda provincial, e como tal continuou a ser arrecadada no
municipio da. Côrte, que então fazia parte da provincia do Rio
de Janeiro, passando para a renda geral, depois que o mesmo
municipio foi pelo art. l° ela lei de 12 de agosto de 1834 des
membrado elo resto da provincia.

A decima da legua além da demarcação na cidade de Nictheroy
e a decima addicional das c0rporações de mão morta em todo o
Imperio, attento o fim da sua creação, continuaram a fazer parte
da renda geral.

A ordem do ministerio da Fazenda n. 106 de 1,1 de abril de 1835
declarou isentos da decima: o Paço Episcopal e o Aljube,dovendo

!
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todos os outros preclios pertencentes á Mitra ser incluidos no
lanç:amento e sujeitos tambem á decima addicional, por perten
cerem á corporação de mão morta.

A lei n. 60 de 20 de outubro ele 1838, art. 21, tambem isentou
da decima addicional os conventos e recolhimentos das religiosas
nas provincias da Bahia e S. Paulo, e exonerou do pagamento
da. decima urbana, vencida até 1832, os predios do patrimonio
do Hospital dos Lazaros do Rio de Janeiro.

Tendo sido o governo autorisado pelo art. 17 da lei de 30 de
novembro de 1841, n. 243, a melhorar por meio de regulamento
o lancamento da decima urbana, expediu para a execução desta
lei o decreto n. 152 de 16 de abril de 1842, que acompanhou o
regulamento para a arrecadação do referido imposto.

Este regulamento, que estabeleceu no art. 30 diversas isenções
e deu outras pi'ovidencias para a boa fiscalisação e cobrança da
decima, foi modificado pelo decreto n. 409 de 4 de junho de 1845,
que alterou umas e adelitou outras disposições, entre as quaes as
que sujeitaram ao imposto os predios occupados gratuitamente,
e os que, n5.o estando etrectivamente habitados, se achassem mo
biliados; ord nando igualmente, que a demarcação dos limites
e designação dos logare.> llotaveis fossem feitas de quatro em
quatro annos por uma commissão composta do administrador
da Recebedoria, inspector das Obras Publicas e de um ve
reador proposto pela Gamara Municipal e approvado pelo
Governo.

A autorisação concedida pelo ar!. 17 da lei n. 243 de 30 de
novembro de 1841 para reforma do regulamento, foi prorogada
pelo art. 29 da lei n. 317 de 21 de outubro de 1843. cassada pelo
art.20 do decreto legislativo n. 346 de 24 de maio de 1 45, e
nova.mente conferida pelo art. 46 da lei n. 51.4 de 28 de outubro
de 1848.

A's isenções concedidas pelas leis e regulamentos anteriores.
os decretos I1S. 931 e 1077 de 14 de março e 4 de dezembro Jie 1852
accrescentaram outras em favor do Recolhimento de Santa The
reza e do Hospicio de Pedro II.

A lei 11. 719 de 28 de etembro de 1853 isantou aiuda da decima
os predioa da Gamara Municipal da Gôrte e os proprios do Gol1egio
de Pedro II.

O decreto n. 749 de 12 de julho ele 1854 ampliou O favor .ao
proprio nacional, de que é usufructuario o Montepio Geral dos
Servirlores do Estado, favor confirmado pela lei n. 1077 de 9 de
setembro de 1862.

O decreto n. 1752 de 26 de abril de 1856 alterou e additou ainda
o regulamento que baixou com o decreto 11. 152 de 16 de abril
de 18'12.

A lêi n. 1114 de 27 de setembro de 1860, art. 22, § 80 , deter
minou que a demarcação dos limibs da cidade do Rio de Janeil'o
para o pagamento do imposto fosse a que existia em 1832, feita
pela Gamara Municipal, em virtude do art. 4° dl1. lei de 27 de
agosto de 1830.

A. l'. ill
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A citada lei 11. 1114, autorizando o Governo a contractar a
demolição do morro do Castello, e prescrevendo as clausulas com
que devia ser celebrado o contracto mencionou entre estas a
isenção da decima urbana, por 20 annos, dos predios que fossem
edificados dentro da área dos terrenos resultantes da demolição
do morro e dos aterros sobre o mar, terrenos estes, que, em vir
tude de uma das referidas clausulas, deviam ser concedidos ao
emprezario .

A lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, art. 17, § 3°, elevou
a 12 % a quota do imposto, tornando extensiva esta disposição
á decima da legua além da demarcação no Municipio da Côrte e
na Provincia do Rio de Janeiro, e á decima a'ldicioual das corpo
rações de mão morta em todo o Imperio.

A quota de 12 % era cobrada integralmente sobre o valor 10
-cativo. (ard. do Thesouro n. 550 de 30 de novembro de 1875 ;
imperial resolução de 6 de novembro sobre consulta de I de
outubro de 1875.)

a augmento do imposto foi destinado ao pagamento do serviço
de esgoto e limpeza das casas, nos termos da lei n. 719 de 28 de
setembro de 1853 e decreto n. 1929 de 29 de abril de 1857.

A lei n. 1507, acima citada, sujeitou tambem ao pagamento
da decima addicional da.s corporações de mão morta os predios
das companhias e sociedades anonymas e de quaesquer asso
ciações pias, beneficentes e religiosas; guardando, porém, as
isenções estabelecidas na legislação então em vigor, como foi
explicado pela circular do Ministerio da Fazenda de 22 de ou
tubro de 1867, a qual declarou que o art.17, § 4°, da lei citada
n. 1507 nada mais fez, do que tornar extensivo o imposto, tal
qual se achava constituido, ás ditas sociedades, associações ou
instituições .

a decreto legislativo n. 1725 de 29 de setembro de 1869 isentou
tambem do pagamento da decima addicional os edificios das
praças do Commercio do Imperio.

A lei n. 1836 de 27 de setembro de 1870 eliminou da receita.
geral a decima da legua além da demarcação na cidade de
Nictheroy. .

Além destas isenções, ainda o decreto legislativo n. 2308 de
10 de junho de 1873 outorgou a da decima urbana aos novos
edificios do palacio da Praça- do Commercio e suas dependencias,
que a Associação Commercial do Rio de Janeiro projectava
construir e que actualmente está construido, devendo:J. isenção
durar por espaço de 20 almos, contados do dia em que os nOV03
predios tivessem de pagar aqueUe imposto .
. a decreto legislativo n. 2313 de 10 de julho do me'mo anno
lsentou tambem da decima acldiciona1, não só os odificios em que
funcciouam os hospitaes das VeuOl'aveis Ordens de S. Francisco
da Penitencia, de Nossa Senhora do Carmo, de S. Francisco de
Paula e da Sociedade Portugueza de Beneficencia, como tambem
os de quaesquer outras corporaçõe~ identicas, que existissem na
Côrte ou nas províncias do Imperio.

)
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Tendo a lei TI. 2670 de 20 de outubro de 1875, art. II, § 3",
autorisado o Governo para alterar os regulamentos da cobrança
da decima dos predios, reduzindo o imposto de 12 a 10 % nos
logares onde não houvesse serviço de esgoto subvencionado pelo
Estado, e mandando calcular as quotas do imposto sobre o valor
locativo, sem o abatimento de que tratava o art. II do regula
mento de 16 de abril de 1842, autorisação esta, repetida pela lei
n. 2792 de 20 de outubro de 1877, que no art. 12, paragrapho
unico, n. 2, permittiu a substituição das tres denominações
Decima dos predios urbanos, Decirna addicional e Decima de uma
legua além da demarcação, pela de - Imposto predial-; deu
o Governo execução ás mesmas leis, expedindo o decreto n. 7051
de 18 de outubro de 1878.

A decisão do Thesouro de 25 de outubro de 1817 declarou que
os predios do patrimonio do Recolhimento de S. Raymundo na
Bahia estavam isentos do pagamento da decima addicional das
corporações de mão morta, visto que, não obstante ter esse reco
lhimento sido instituido para asylo de mulheres moças e velhas
christãs, que, havendo-se desviado do caminho da honestidade,
procurassem converter-se; recebia, por falta de concurrencia
deIlas, meninas pobres e orphãs desvalidas, podendo por isso ser
o mesmo Recolhimento equiparado aos de expostos, que nos
termos dos arts. 3° e 19 do regulamento de 16 de abril de 1842
são isentos do imposto referido.

A lei n. 2040 de 31 de outubro de 1879 elevou ao dobro a
legua da decima além da demarcação; mas esta disposição foi
revogada pelo art. 17 da lei n. 3018 de 5 de novembro de 1880.

Finalmente, a lei n. 3140 de 30 de outubro de 1882 fez algumas
alterações no reg. de 18 de outubro de 1878, tanto sobre a
quota, como sobre isenções do imposto predial. (35)

otmposto de indust"ias e profissões

64 b. O imposto que grava os rendimentos das industrias s
profissões, é, em principio, fundado na mais perfeita justiça.

Injustificavel seria, que a riqueza. industrial e commercial
fugisse á obrigação dos tributos, emquanto a riqueza. territorial
e predial lhe é duramente sujeita: seria, com effeito, fóra de
raz[o, que um negociante, um c.apitali ta, tendo as vezes
grandes rendimentos, nada pagasse ao Estado, pelas garantias
que deste recebe, quando todo e qualquer proprietario, mesmo de
renda insignificante, é obrigado a contribuir com a sua quota!

(35) «E. posição contendo as llrlncipaes disposições sobre os arUgo!
da Receita do Imperio P, Rio de Janeiro, 1884.
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ocommereiante, o professor, o industrial, o capitalista, gosam
os commodos e vantagens da administração publica, do mesmo
modo, que o possuidor ou proprietario de immoveis, e até certo
ponto, os primeiros precisam de protecção maior dos poderes
publico, porque não se ignora que a riqueza move~ exige
guarda mais diffidl, do que a propriedade immove~.

A procedencia destas razões manifesta-se no facto, de que o
imposto de indtlsl?'ias e profissões é hoje commum ás legislações
fiscaes dos diversos Estados, ainda que diversifiquem nas formas
e praticas adoptadas; convindo, a proposito, observar que os im
postos, denominados da renda, podem tambem ser considerados,
como outras tantas especies do imposto de indust,'ias e profissões;

cousa alià.s facil de admittir, avista das proprias cedula , em que
as rendas sã.o classificadas ou divididas para os fins do imposto.

No Drazil o actual imposto de industrias e profissões é devido
por todos os que, individualmente ou em companhia, sociedade
anonyma ou commercial, exercem industria ou profissã.o, arte
ou ollieio, desde que não estiverem comprehendidos nas isenções
legaes (Dec. n, 9810 de 22 de fevereiro de 18 8).

O imposto compõe-se de taxas fixas e proporcionaes: as pri
meiras teem por base a natureza e classe das industrias e pro
fil:sões, a importaneia commercial das praças e logares, em que
fOl'em exercidas, e, tl'atando-se de estabele imentos industriaes, o
numero de oper,u'ios, as machinas, utensílios e outl'os meios de
producção ; as segundas teem paI' bJ.se o valor locati vo do predio,
ou o local, onde .e exercita a industria ou profissão.

As companhias ou sociedades anonymas são sujeitas ao paga
mento de uma porcentagem (36) dos dividendos distribuídos aos

(3G) Segundo o dec. ci~. de 18S , e,'a de 1 1/2 %, A lei orçamen~al'ia dd 21
de novembro de 1892 mandou COl)l':lr 2 1/2 % sobre o dividendo e1ns compa
nhias com sédc no Distric'lo Fcdet'al j o bem ;\ssill1, uma contdbuição das
companllias e cmpl'cza.s, pa.ra :)s dCSpe13.S da rcgpecLiva fiscalisa.ção,
a. saber, - dnquellas junto ás quncs o Governo tem 4íiscal seu~1 na formo.
das concessões ou con~l'ac~os,Mos a ul~ima con~ribuição di~n. uii é U01'" • ,'eud",
do Thesol1ro j as cOJl1p~nhiàs sã.o obrigadas a entl'[U' com as quantias o:arbi
tradas pelo /::o\'el'nOh pam o Jagalllen~ dos I'espec~ivos Ciscaes. De mallei..a
qu~ não foi ~eliz a idén de cescrlpturat',I), entre as verbas da lCl'eceitn. o t'cli na l'ir\l) ,
a ""portanc,,,, de um csilllple deposi~oh, e para Iilll immc<lia~o, (Yide: dec,
u. 727 <le 5 de fcvel'eil'o de 1892, i<lem n, 733 de 9 de fevereiro <le lS92, lei n. 211
de 30 de dezembro de 189l, al'~, 8°, § 40, idem n, 126 A de 21 de nove01b,'o
de i8~, ar~. 10, e~c,)
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accionistas, e si não houver dividendo, ás taxas correspondentes
ás industrias, que exercerem.

As taxas fixas e proporcionaes são cobradas de conformidade
com as tabellas A, B, C, D e E, que accompanham a lei.

A tabella A contém quatro classes de industrias e profissões,
que são taxadas na 1"(1,:;(10 da impol·tancia. dos logares, em
que são exercidas (Dec. cit., e o de n. 86 de 24 de dezembro
de 1889.)

A tabeUa B contém as industrias e profissões taxadas pOl' tarifas
especiaes, taes como: - baltqueÍl'o, clirect01' ou gel'ente de com
panhias, corretaI', leiloeiro, etc., etc.

A tabella C contém os estabeleci.mentos industriaes, taxados
com rel~ção aos meios de producção.

A tabella D contém as industl'ias e pl'ofissões, taxadas na pro
porção do valor locativo dos predios, em que são exercidas, e
eoutém tres classes: a primeira é taxada na razão de 20 %, a
segunda na de 10 %, e a terceira ua de 5 %.

A tabella E é exclusiva para o Municipio Neutro (Districto
Federal), e refere-se aos estabelecimentos que fabricam ou
vendem bebidas alcoolicas.

Tues são as bases geraes do imp::>sto de industrias e profis-õe~;

e do modo porq ue é lançado, e em vista da moderaçã.o das
respectivas taxas, é elle um imposto, contra o qual não se póde
levantar nenhuma objecção séria entre nós.

Nos termos da lei (dec. cito de 1888) são isentos do imposto:
1.0 Os concessionarios de minas de qualquer natureza;
2.° Os lavradores e possuidores de fa.bricas e engenhos, quanto

á renda e beneficiamento dos productos das mesmas fabricas,
quer pertençam á sua propria lavoura, quer a dos seus ren
deiros; comprehendiclos o fabrico do assucar, da aguardeote e
dos vinhos naturaes, e outros quaesquer trabathos que, sendo
simples dependencia dos estabelecimentos ruraes, não consti
tuirem industria especial (Decisões n. 14 de 9 de janeiro de 1875.
n" 536 de 13 de setembro de 1876, e Il. 192 de 22 de maio
de 1877);

3.° O pessoal das tripolações, os artistas sem estabelecimentos,
os jornaleiros e operarios ;
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4.° Os que trabalharem em loja ou officina propria, sem offi
ciaes nem aprendizes, ainda que empreguem materiaes seus;
não se considerando otliciaes nem aprendizes, a mulher que tra
balhar com o marido, os filhos solteiros que trabalharem com o
pae ou a mãe, e os auxiliares ou serventes indispensaveis ;

5.°As caixas ecoJ?omicas e mon tepios, as sociedades de soccorros
mutuas, ou quaesquer outros estabelecimentos para fins huma
nitarios, e as sociedades de colonisação ;

6.° Os pescadores, e as emprezas e estabelecimentos de pesca;
7.° As casas denominadas de quitanda;
8.° Os que exercerem o magisterio; não comprehendidos os

directores de collegío, com estabelecimentos,que assim devam ser
classificados (Instrucções n. 271 de 29 de setembro de 1864,
art. l°);

9.° As fabricas de tecer e fiar algodão (Lei n. 1836 de 27 de
setembro de 1870, art. 10, § 41) ;

10. As fabricas de ferro e de machinas (Lei citada) ;
11. Os estaleiros (Lei citada, e a de n. 2348 de 25 de agosto

de 1873, art. ll, § 5°, n. 7);
12. Os estabelecimentos telegraphicos e telephonicos.
Sãe tambem isentos, sámente quanto aos respectivos cargos:

os membros do Corpo Diploma.tico e agentes consulares estran·
geiros, e os empregados publicos geraes, provinciaes e muni
cipaes; não se comprehendendo neste numero os serventuarios
de otlicios de justiça.

Flldicações historicas-O imposto supradito que,na conformidade
da lei n. 1507 de 26 de setembre de 1867, substituiu os então
existentes, de lojas, casas de modas, de moveis e d'outros
generos fabricados no estrangeiro; o de corretores, despachantes,
agentes de leilões, etc., teve o seu primei1'o regulame,Ho no
decreto n. 4346 de 23 de março de 1869. A origem de cada um
dos refdritios impostos e o historico de suas transforma'(ões foi,
em resumo, como segue:

Imposto de lojas, etc. Tendo o alvará de 12 de outubro de 1808
creado um banco com a denominação de Banco do Brazil,
cuja duração seria de 20 annos, podendo no fim deste prazo
ser dissolvido ou novamente constituido, ordenou que, para au
xilio do mesmo Banco, os saques de fundos do Real Erario e as
vendas dos generos privativos dos contratos e administrações da
R~al Fazenda, taes como os diamantes,páo-brazil,marfim e urzeUa,
fossem feitos por intermedio do referido Banco, vencendo este
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sobre o liquido producto a commissão de 2 %. além dos premios
do desconto dos escriptos da Alfandega; e bem assim, extinguiu
o cofre de deposito, passando para o novo estabelecimento os
depositos judiciaes e extrlljudiciaes em prata, ouro, joias e di
nheiro, dandO-lhes o mesmo prémio que no referido extincto
deposito se descon tava ás partes.

Não apresentando o Banco até 1811 os resultados vantajosos,
que de sua creaç'ão se esperavam, em consequencia, como então
se presumiu,do pequeno fundo capita.l, que devia ser pelo menos
de 1.200:000$ segundo a prescripção dos Estatutos, mas não
estava completo; baixou por este motivo o alvará de 20 de ou
tubro de 1812, ordenando que a Real Fa.zenda entrasse, como
a.ccionista, para os cofres do Banco com o producto de algumas
novas imposições por espaço de 10 annos consecutivos, sem que
das entradas que se realizassem nos cinco primeiros annos,
auferisse lucro algum, ficando tudo o que lhe podesse competir
em proveito dos accionistas.

Entre as diversas imposições creadas para esse fim, menciona o
referido alvará de 20 de outubro de 1812: - a de 12$800 annuaes
sobre lojas, armazena ou sobrados em que se vendessem, por
grosso e atacado ou a retalho e varejo, qualquer qualidade de
fazendas e generos seccos ou molhaaos, ferragens, louça, vidros,
massames; lojas de ourives. lapidarios, correeiros, funileiros,
latoeiros, caldeireiros, cereeiros, estanqueiros de tabaco, boti
carios, livreiros, botequins e tavernas, ficando isentas da con
tribuição as lojas de qualquer qualidade, botequins e tavernas
estabelecidas nas estradas, arraiaes o capellas, e nas pequenas
povoações em que não houvesse magistrado de vara branca.

Do fim a que era destinada, tomou a contribuição o nome de
-Imposto do Banco.

As instrucções de 24 de novembro de 1813, decreto de 10 de
dezembro de 1814 e reg. de 14 de janeiro de 1832 regularam
a arrecadação desse imposto.

Feita a divisão da renda publica em geral e provincial, pela
lei de 24 ne outubro de 1832, ficou esse imposto pertencendo á
renda geral.

Extinguindo-se aquelle Banco, mandou a lei n. 38 de 3 de
outubro ele 1834 que, emquanto não se estabelecessll o novo (37),
fosse a imposição incorporada á receita geral do Estado.

Continuou, pois, a cobrar-se com o titulo de - Imposto do
Banco -, até que a lei n. 70 de 22 de outubro de 1836 a sub
stituiu pelo de imposto sobre lojas na Côrte e capitaes das
províncias da Bahia, Pernambuco e Maranhão: passou a ser
cobrado na razão de 10 "lo do aluguel das lojas constantes do
citado aIvará ne 20 ele outubro de 1812 e foi ampliado a di versas
outras casas de commercio e escriptorios de negociantes, advo
gados, tabelliães, escrivães, corretores e cambistas, continuando

(37) A lei de 8 de outubro de i 33 nutorisou a funda«ão de novo Banco,
que aliás não foi possivel, nas cil'cumstancias.
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nas outras cidades e villas do Imperio a ser cobrado como dantes,
mas, extensivo aos novos ohjectos mencionados.

Para execução desta lei, foram publicadas :13 instrucções de 5
de maio rle 1837.

O novo imposto de 10 0/. e o antigo de H~"800 foram modifi
cados pela lei n. 317 de 21 de outubro de 1843, que mandou
elevar ao dobro o primeiro. e substituir o segundo por uma
patente, cujo minimo seria de 12::.;800 e o maximo de 40$000,
conforme a importancia commercial dos lagares e estabele
cimentos.

A mesma lei sujeitou tambem as typographias á. pa.tente de
20$000 a 1:000$000, segundo a importancia de cada uma.

Em cumprimento da disposição legal baixou o decreto n. 361
de 15 de junho de 1844, que harmoni ou e desenvolveu as deter
minações da mesma lei.

Além do imposto sobre typograpbias, a citada lei creara o
imposto de 80$000 sobre as casas que vendessem moveis, roupa
e calçado. fabricados em paiz estrangeiro, e as confeitarias, as
perfumarias, as casas de armação de luxo, e aquellas em que se
vendessem escravos.

O imposto especial sobre typographias foi considerado abolido
depois que a lei de 18 de setembro de 1845 o eliminou da lista
dos impostos. (Decisão do Thesouro n. 127 de 5 de novembro
de 1846.)

O regulamento de 1844 foi modificado posterioI'mente, em vir
tude da disposição da lei n. 884 de 1 de outubro de 1856, que
mandou cobrar, além dos impcstos mencionados no art. 10, § l°
do citado regulamento. nas cidades do Rio de Janeiro, Bãllia,
Pernambuco e Maranhão, uma taxa que deveria ser fixada em
tabella que o Governo ficava autorisado a organi!;ar, tomando
por base a importancia de cada classe de indu tria e profissão
das comprehendidas no mencionado regulamen to, excluindo
aquelJas industrias e profissões, que pela pequenhez de seus 1'e
ditos não devessem ser sobrecarregarIas com essa taxa.

O Governo deu em parte execução á esta lei, combinando a
taxa fixa e a pl'oporcional, nos decretos ns. 2145 e 2146 de 10 (le
abri! de 1858, pois que sujeitou os corretores e agentes de leilão
a pagarem 20 u / ° sobre o valor locativo, além do imposto fixo.

A lei n. 939 de 26 de setembro de 1857, art. 33, mandou con
tinuar por mais um anno a referida autorlsação.

O decreto n. 2506 de 16 de novembro de 1859 estabeleceu
tambem algumas regras para a arrecadação do imposto.

A lei n. 1114 de 27 de setembro de 1860, art. 11, § 10 ainda
autorlsou o Governo: - Para substituir o imposto estabelecido
pelo § 2· do alvará de 20 de outubl'O de 1812, alterado pelo art. 8",
§ 40

, da lei de 22 de outubro de 1836, e art. 10 da lei de 21 de
outubro de 1843, por uma taxa, que deveria compl'ebender todas
as industrias e profissões, que fossem exercidas nas clilferentes
cidade~ e viIIas do lrnperio, com excepção sárnente das que pela
natureza privilegiada das respectivas funcções, ou pela reconhe-

T
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ciela insulIlciencia e penuria de seus recursos, não a devessem
ou podessem supportar.

A referida taxa seria em parte fixa e em parte variavel,
assentando a fixa sobre a natureza, classe e condição das indus
trias e profis õe , e importancia commercial elas cidades e villas
om que fossem exercidas, e a variavel, sobre o valor locativo do
preelio ou local, em que funcciona sem.

Uma e outra sel'iam estabelecidas pelo Governo; não deven o,
porém, exceder a variavel a 10 %, quando se désse ao mesmo
tempo o pagamento da fixa, e a 20 "/0 no caso contrario.

E ta autorisação foi revocrada pela lei n. 1149 de 21 de setembro
de 1861, art. l°, § l°; mas a lei n. 1507 de 26 de setembro
de 1867 restaurou a autorisação e mandou substituir o imposto
sobre lojas por urr. outro, que deveria ser pago por toda a pessoa
nacional ou estrangeira, que exercesse no Imperio qualquer
indústria ou profissão, arte ou otlicio, não comprehendido nas
i'enções e tabelecitIas por lei.

Em comequencia desta autorisação foi promulgado o regula
mento que acompanhou o decreto n. 4346 de 23 de março de 1869,
modificado posteriormente pelos decretos ns. 5690 de 15 de julho
de 1874, 6155 de 24 de março de 1876, 6980 de 20 de julho
de 1878, 9870 de 22 de fevereiro de 188 , e n. 86 de 24 de de
zembro de 1889.

Imposto sob,'e ca a' de morlas - Este imposto creado pelo art. 51,
§ 12 da lei de 15 de novembr de 1831, teve regulamento em 28
de janeiro tIe 1832. A quota do imposto era de 40 000, além da
que pelo exerckio de qualquer outro negocio ou c mmercio
devesse Sf:r pacra. Foi elenlda fi, 80 000 pela lei n. 317 de 21 de
outubro (le IH43, e a sua cobrança regulada pelo decreto n. 3'1
de 15 ele junho de 18·14. O imposto continuou a ser arrecadatIo
com o titulo acima, ató que pelo decreto n. 43·16 de 23 de março
de 1869, foi sub tituido pelo de industrias e profissões.

. Imposto sobre casa' que 'Vendem moveis {all1'icados em pai:::
estrangeiro, etc.- Este imposto foi creado pela lei n. 317 de 21 de
outubro ele I 43, e regulado pelo citado decreto n. 361 de 15 de
junho de 1844. A quota era de 80:000. Foi sub tituido pelo tIe
industrias e profissões em vista do referido decreto n. 4346 de
23 de març de 1869.

Imposto ele despachantes, con'etol'es e a.Qentes de leiliío- A lei
de 15 de llovembl'o de 1831, art. 51, § 12, creou o imposto de
O 000 sobre casas de leilão. O regulamento de 28 de janeiro de

1832 uniformou o modo da cobrança, e fi, lei n. 58 de 8 de ou
tubro de 1833, al't. 30. § l°, elevou a tax'l. a 400 000 no Rio de
Janeiro, 200$000 na Bahia e Pernambuco, e 100$000 nas outras
cidades.

A lei n. 317 de 21 de outubro'de 1843, art. 17, elevou ao dobro
as taxas mencionada, cujo lançamento, cobrança e fiscali
sação foram reguladas pelo decreto n. 361 de 15 de junho
de 1844.
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Este imposto foi declarado peculiar do MUl1icipio da Côrte, e
pertencente á renda provincial fóra deUe, por não ter sido con
templado no numero daquelles que as leis de 24 de outubro
de 1832 e 3 de outubro de 1833, e n. 99 de 31 de outubro de 1835
mandaram cobrar para a renda geral.

Tendo, porém, sido cr~dos agentes de leilões em todas as
praças commerciaes do Imperio, pelo cap. l° do tit. 3' do Corligo
do Commercio, foi de novo o imposto sobre esta classe de func
cionarios incluido nas leis do orçamento geral.

a decreto n. 2145 de 10 de abril de 1858 estabeleceu as mesmas
taxas da lei n. 317 de 21 de outubro de 1843 e continuou a ser
assim arrecadado o impo to, até ser substituido pelo de industrias
e profissões,mandado cobrar pelo decreto n. 4346 de 23 de março
de 1869.

- a imposto sobre os despachantes foi creado pela lei n. 317
de 21 de outubro de 1843.

Estalei sujei tou os despachantes ao pagamento de urna paten te
annual de 100$000 a 500$000 na Alfandega da Côrte; de 50$000
a 300$000 na Bahia, Pernambuco, Maranhão e S. Pedro; e de
20$000 a 40$000 Das outras Alfandegas. .

O decreto n. 362 de 16 dejunho de 1844, que regulou este
imposto, dividiu os despachantes em geraes e especiaes, e sub
dividiu estas classes em ordens, estabelecendo para. cada uma.
as seguintes taxas:

1" CLASSE

Despachantes geraes

B3.hia. Pernamhuco, Otltras
CÔrte l\[ar3.nhiio e S. Pedro Provincias

l' ordem .
23. »
3" »

2" CLA.SSE

500<tOOO
400$000
300.000

300.'000
200$000

40.000
30$000

Despachantes especiaes

Bahia. Pernambuco, Outra
Côrte Maranhiio e S. Pedro Provincias

I" ordem .
2' »

200$000
100$000

80$000
50$000

20$000

A lei n. 369 de 18 de setembro de 1845 classificou os despa
chantes sómente em duas ordens e mandou cobrar as seguintes
taxas :

CÔrte

Bahia, Pernambuco, Outras
Maranhão e Rio Provincias

Grande do Sul

ln ordem .
2" »

200 '000
100 '000

100$000
50$000

50$000
25$000
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o decreto n. 1914 de 28 de março de 1857 aboliu as duas
ordens e mandou que os despachantes pagassem, além do se110 e
fei tio dos titulas:

Cõrta

200$000

Bahia, Pernambuco, Outros
Maranhão, Pará Provincias

o S. Pedro

100$000 50$000

o regulamento de 19 de setembro de 1860 reduziu ainda as
taxas do seguinte modo:

No Rio de Janeiro 100$000; nas Alfandegas da Bahia, Per
nambuco, Maranhão, Pará e Rio Grande do Sul 50$000 ; e nas
demais Alfandegas 25$000, devendo os ajudantes pagar metade
destas quantias.

As taxas mencionadas foram assim cobradas até serem substi
tuidas pelas constantes do regulamento que baixou com o decreto
n. 4346 de 23 de março de 1869.

- A citada lei de 1843 sujeitou tombem os corretores ao im
posto de 200$000 a I: 000$000 na Côrte; 100$000 a 500$000 na
Bahia, Pernambuco, Maranhão; e de 20$000 nas demais cidades
maritimas do Imperio.

O decreto n. 417 de 14 de junho de 1845 modificou estastaxas
mandando que fossem arrecadadas de modo que não excedessem
de 200 000 na Côrte, 100$000 nas provincias da Bahia, Pernam
buco, Maranhão e Rio Grande do Sul, e de 50$000 nas outras
cidades maritimas do Imperio, sendo suas patentes geraes; e
metade destas quantias, si fossem especiaes.

O tlecreto n. 648 de 10 de novembro de 1849 sujeitou á impo
sição de 500$000 na Côrte os corretores de fundos, 300$000 os de
mercadorias e 200$000 os de navias ; devendo o corretor que se
occupasse dos troo ramos de negocias pagar o imposto de 1:000$000
.e o que se occupasse de dous as taxas marcadas para cada ramo.
Tributou os da Bahia com o imposto de 500$000 ; os de Pernam
buco com o de 400$000; os do Maranhão com o de 300$000 ; os
do Pará e Rio Grande do Sul com o de 200 000, e os das outras
cidades marítimas com o de 20$000.

Finalmente, o decreto n. 2146 de 10 de abril de 1858 mandou
que se cobrassem dos corretores as seguintes taxa~:

Rio de Jaueiro Bnbia Pernambuco Ma ranhão

Fundos publicas .
Mercadorias .
Navios .

50°1000 250$000 ~
300000 150$000 400$000 200$000
200 000 100$000

que foram arrecadadas, até serem substituídas pelas do decreto
n. 4346 de 23 de março de 1869, que regulou o imposto de in
dustrias e profissões. (<<ExposiçãO da Receita elo Imperio» cit.)
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Imposto ele subsidio e vencimen tos

64 c. De natureza. identica á do imposto de industria e
profissões, é tambem de indicar o imposto sobre subsidio e ven
cimentos, O qual, embora de caracter tl·ansitorio, tem sido por
diversas vezes adoptado em nossa legislação fi3cal, como actual
mente succede.

Restabelecido em 1879 com a taxa ue 5 o/u, foi esta depois
(1882) reduzida a 2 %, a qual é a taxa agora vigente.

Nos termos da lei n. 2940 de 31 de outubro de 1879 (38), é clIe
arrecadavel de todas as pessoas que perceberem vencimentos dos
cofres p~lblicog geraes, comprehendiclos os pensionistas, jubi
lados, aposentados e reformados, e bem assim, todos os serven
tuarios de cartorios e otIlcios de quaesquer instancias, exce
ptuados apenas os vencimentos inferiores a 1:000$000.

Si os funccionarios perceberem tambem porcentagem ou emo
lumentos, serão estes,segundo a lotação a que se proceder admi
nistrativamente, accumulados aos vencimentos para a percepção
do imposto; si, porém, perceberem sómente emolumentos ou
porcen tagens, pela lotação.

São isentos do imposto os vencimentos dos militares de mar e
terra em campanha, e os que se abonam como jornal a ser
ventes, operarios e outros, que não entram na categoria lle
empregados publicos.

- O imposto em questão equivale á uma verdadeira reducção
do subsidio ou vencimentos do funccionario; e ainda que não se
ignore a sua adopção em outros paize3, é todavia nosso parecer,
que, só em circumstancias urgentes, deverá o Esta.do recorrer á
semelhante contribuição; porqua.nto eIla grava, não os lucros
ou o rendimento, propriamente dito, de uma profissão, mas
retorna uma parte da quantia, aliás arbitrada, como justa com
pensação de serviços recebidos, ou como indispensavel li subsis
tencia do funccionario.

(38) Teve regulamento pelo decreto de 22 de novembro de 1879.

/



- 253-

Impostos de datas mi1~el'aes e de patentes

64. d. Tambem cumpre mencionar, como impostos relativos ao
exercicio de industl'ias e p,'ofissães, os dous seguintes: l° o
imposto ou taxa (39) de datas mineraes; 2° o imposto sobre
patentes de privilegias.

O primeiro de tes é cobrado sobre as concessões de minas
(datas minemes) e compõe-se de uma taxa fixa annual de cinco
reis por braça quadrada do terreno a explorar, e de uma taxa
proporcional de 2 % do rendimento da mina, liquido das despezas
da extracção (lei n, 1507 de 26 de setembro de 1867, art. 23,
§ 10, ns. 1 e 2).

O ouro extrahitlo das minas pagava antigamente pesado tri
buto, que a lei de 26 de outubro de 1827 reduziu a 5 %, exce
ptuado aquelle,que fosse extrahido por companhias estrangeiras,
as quaes continuaria.m a pagar o que se achasse estipulado nas
suas concessões.

A lei n. 514 de 28 de outubro de 1848, porém, no intuito de
dar livre curso ao ouro, aboliu o referido imposto de 5 o/u, (me
nos quanto ás companhias ditas, a reapeito das quaes foi man
tida a legislação anterior) e, em substituição, creou o imposto
de 2 sobre caLla data mineml, que fosse concedida ou ratificada.
Este systema subsistiu até 1867, quando foi modificado pela
fórma acima dita da lei de 26 de setembro deste anno.

A extracçilo da prata, do cobre, e outros metaes inferiores,
feita por companhias ou por p3.rticulares, paga sómente as taxas,
a que estiver sujeita a do ouro (leis n. 710 de 28 de setembro de
1853, n,rt. 16; e n. 1507 de 26 de setembro de 1867, citada.)

De resto, a taxa sobre datas milleraes já foi indicada e
analysada no titulo - Dominio p,'jvado do Estado, por ser con
siderada antes, como tlm clil'eito senhorial, do que como um
imposto, propriamente dito. (40)

l33} Aindn quo não figll" mais ll~ tabolla dada" pagina 232, olle fizera todavia
pa.rLe do ~ystullln. Ll'iiJuLa.no do Imporia, e nssim appnrec J corno ,"orua da re~

ceit~ pulJlIc3 ot'diual'I3., nt~ o exel'cicio de 1. \ S; sendo depois, om vista do
seu pequono .'cudilllento, incluido na verba-8ventUlle -.

('lO) Vide n, 36 b, "pag, 1~;; l'etro,
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6~ e. Oimposto sobre patentes de privilegios (brevet d'ín1lention)
appareceu na legisla.ção fiscal brazileira com a lei de 14 de ou
tubro de 1882. Regulado pelo dec. n. 8820 de 30 de dezembro
deste anno, é o mesmo cobrado dos concessiona?'ios de patentes,
os quaes são obrigados á uma taxa de 20$ pelo primeiro anuo,
de 30$ pelo segundo, de 40$ pelo terceiro, e augmentando-se 10$
em cada anno que se seguir sobre a annuidade do anterior por
todo o prazo do privilegio. Os interessados poderão remir as
contribuições annu'les, recolhendo ao Thezouro Publico a im
portancia total dellas com o abatimento de 25 %.

Oimposto referido figurou pela primeira vez entre as verbas
ordinarias da receita publica geral no anno de 1884; mas
tendo a lei de 16 de outubro de 1886 mandado arrecadaI-o como
imposto de sello, fôra., desde logo, eliminada a sua verba dos
futuros orçamentos.

Continúa, todavia, a Bel' arrecadado sob esta ultima fórma, e
nas quotas acima indicadas.

- Incidindo sobre as mesmas pessoas e cousas, mas, certa
mente, muito mais geral e comprehensivo, do que o de índust,-ias
e pl'ofissães, é o imposto geral da renda, qua.lquer que seja a
origem ou proveniencia della,

Não temos, porém, que occupar-n os agora da especie ; não ó
porque já em outra parte (pag. 197) se disse bastante a seu
respeito, como tambem, porque no Brazil, nem houve e nem ha
presentemente o alludido imposto.

II. Impostos sobre a circulação

65. Nesta categoria se compI'ehendem todos os impostos, que
gravam, não só a riqueza, propriamente dit[t, na sua circulação
material, desde que e11o. se mostra por um acto ou facto (tl'ans
lJorte ou transmissão).-como aindo., a circulação da_ proprias
pes oas e a de certos actos, relativos á. trans{el'ellcia ou á authen
ticação de direitos, haveres, etc., etc. (41)

(41) Não se il{nora, quo as taxas sobre os ac~os civis, - do sello, registro,
transmissão, etc., c os direitos aduaneiros, silo, cm geral, consideradas
como impostos de 4conSumo. (Vide - pago ;aH).

T

I
I
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Taes impostos ou taxas existem hoje em todos os paizes CIVl

lisados, notadamente, - os do sello, de transmissão da p,·op'·ie·
dade, do ?'egistro, do correio, do telegrapho, de t,·anspm·te, os
direitos aduanei"os, ditos de i?njJortaçíio e exportação, etc.

Com relação aos impostos sobre a circulação, deve-se guardar
a mesma prudencia, que a sciencia e a experiencia recommendam
acerca dos impostos sobre a producção.

«E preciso evitar, quanto possivel, - tributar a riqueza em
estado de gestaçüo, isto é, gravar o capital duranle o tempo que
elIe está em via de {ormaçíio. MlJs a necessidade de um grande
orçamento nãopermitte isentar as manifestações da riqueza, que
se e1Iectuam pela ci?'culação, e oproblema pratico dos financeiros
se reduz a achar impostos, que, apenas, não a sobrecarreguem
de mais •.. (42) »

imposto do sello do papel

Q5 a. Este imposto compõe-se actualmente do antigo imposto
do sello e de outra.s taxas, outr ora arrecadadas sob os titulos de 
novos e velhos direitos, emolumentos, etc., as quaes, foram reuni
das ao imposto do seHo, em virtude de disposições legislativas.

A arrecadação deste imposto é a.gora regulada pelo decreto
n. 1264 de 11 de fevereiro de 1893.

O selIo divide-se em proporcional e fixo.
OseHo proporcional é graduado na razão do valor dos titulos

ou da cousa que elles representam, e o fixo, pelo numero e di
mensão das folhas do papel, em que são escriptos os actos, ou
conforme o objecto dos me mos actos.

A sua cobrança se faz, por meio do sello adhesivo (estampilhas)
ou por verba (declamção escl"ipta de haver pago reis... de sello) ;
e, recentemente, se autorisou o meio do papel timbrado, como
outr'ora fôra tambem praticado entre nós.

O imposto do sello é geralmente reputado, como um dos me·
lhores, ja pela facilidade da sua arrecadação, já por ser capaz do
importante receita.

(4~) E. Lovasseur, Précis d'"Ecou. Politiquo~l ciL Pariz, 1883.
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EUe já gra,va entre nós quasi todos os actos da vida civil e da
or'dem administrativa e judiciaria.

Indicações historícas-O imposto do se110 do papel, creado pelo
alvará de 10 de março de 1797, mandado executar no Brazil
pelo de 24 de abril de 1801, ampliado pelo de 27 de abril de
1802, reduzido e de novo regulado pelos de 24 de janeiro e 12
de junho de 1804, foi de novo ampliado pelo alvará de 17 de
junho de 1809 aos livros de negociant'3s, camaras municipae',
tabeUiães, irmandades, confrarias e ordens terceiras, aos livros
de as entamentos de baptismos, casamentos e obitos, e aos papeis
fOl'emes,-e desde á ultima data, definitivamente estabelecido
entre nós.

O decreto de 26 de março de 1833 tambem mandára cobl'ur de
cada meia folha de papel em que fossem' escriptos os passaportes
dos navios,-4o rs. de sello, na conformidade elo alvará. de 17
dejunho de 1809.

Tendo a lei n. 59 de 8 de outubro de 1833 mandado crear
um banco de circulação e de depo itos com a denominaÇ<\o de
Banco do Brazil, ordenou, para acudir ao pagamento de 40.000
acções com que o Governo devia ficar, que, além do outros
fundos, fosse applicado a tal fim o producto do imposto do seBo
ampliado a diversos papeis e documentos anteriormente isentos
e por esta lei taxados, como se vê da tabella annexa á mesma.

A lei n. 99 de 31 de outubro de 1835 elevou ao dobro as taxas
do seUo, iEentou o~ papeis expedidos pelas estações fis\:aes, ex·
cepto no caso de serem aj uizados.

As leis de 12 de outubro de 1838 231 de 13 do novembro
de 1841 fizeram ainda novas modificaçues.

O imposto do seilo foi dividido em duas classes pela lei n. 317
de 21 de outubro de I 42, a saber: proporcional e fixo.

Para execução desta lei baixou o regulamen to n. 355 de 26
de abril de 1844, depois, alterado pelo decreto n. 381 de 9 de
outubro do mesmo anno.

A lei n. 369 de 18 de setembro de 1845 alterou algumas taxas,
aboliu o seI]) proporcional dos despachos das alfandegas, mesas
de rendas e cÔllsulados e das lettras sacadas fóra do Imperio
para serem acceitas e negociadas neUe, e isentou do impo to do
sello fixo os livros da camaras municipaes e casas de caridade.

MIeis n. 387 de 19 de agosto de 1846, art. 23, e n. 555 de 15
de junho de 1850 tambem fizeram alterações no imposto do sello.
Para execução da ultima baixou o decreto n. 681 de 10 de julho
do m smo anno, acompanhanrlo o novo regulamento e autori
sando o emprego do papel seHado.

Diversas leis postel'iores regularam tambem esta imposição,
quaes foram :-as de ns. 586,601 e 602 de 6, 18 e 19 de setembl'o
de 1850; n. 628 de 17 de setembro de 1851, arts. 26 e 27;
n. 663 de 6 de setembro de 1852; n. 719 de 28 de setembro
de 1853, arts. 21 e22; n. 840 de 15 ele setembro elo 1855,al't. 15,

2°; decreto n. 1949 de 25 de julho üe 1857; lei 11. 939 de 26

--.,
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de setembro de 1857, art. 13; decretos ns 2201 de 26 de junho,
e 2314 de 4 de dezembro de 1858, e 2490 de 30 de setembro de
1859.

Foi o citalo decreto de 26 de junho de 1858, que isentou do
sello os actos pronlovirlos e quaesq uer documentos apresentados
em juizo a favor dos que litigassem pela Sua liberdade.

Em virtude da autorisação concedida pelas leis n. II J4 de 27
de setembro de J860, art. II, § 9·, e n. 1149 de 21 de 'etembro
de 1861, art. l°, § 2), foram publicados os decretos ns. 2713 de
26 de dezembro de. 1860, e 3139 de 13 de agosto de 1863, dando
novo regulamento para a arrecadação do imposto de sello e
autorisando o emprego do seIlo adhesivo (estampilhas).

Tendo a lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, art. 16, auto
risada o Governo a incluir no sello proporcional os direitos das
mercês e outro ,comprehendidos na tabella da lei de 30 de no
vembro de 1841, § 33,40 a 48, e no seBo fixo os dos empregos,
mercês e outros,comprehendidos nos §§ 5° a 31,34 a 39,41, 45 e
47 da tabella da lei de 16 de outubro de I 50, e quaesquer
outros fixos, e'tabelecidos a titulo de novos direitos sobre em
pregos e mercês; foi, cm virtude da referida lei n. 1507, expe
dido o regulamento, que baixou com o decreto n. 4354 de 17 de
abril de 1869, substituido posteriormente pelo publicado com o
decreto n. 4354 de 9 de abril de 1810.

Sendo ainda o Governo autorisado pelo art, 10, § 36 da lei
n. 1836 de 27 de setembro de 1870 a incluir no seIlo os direitos
a que estavam ujeitos os empregos e alicias de justiÇe'\. e eccle
sia ticos, foi e1fectuada esta ineIu ão pelo decreto n. 4721 de 29
de abril de 1871.

Em virtude da autori.ação conferida ao Governo no para
grapho ullico do art. 12 da lei n. 2792 de 20 de outubro de I 77,
para incluir no imposto do sello os emolumentos, que se arre
cadavam em virtude do decreto n. 4356 de 24 de abril de 1869,
autorisação que já havia sido dada pelas leis ns. 2348 de 25 de
agosto de 1873, art. !l, § 8", e 2640 de 22 de setembro de 1875,
art. 20 ; expediu o Governo o decreto n. 7540 de 15 de novembro
do 1819, que não só incluiu no imposto do seBo aquelLes emolu
mentos, mas tambem elevou algumas das suas taxas, como a dos
substabelecimentos de procuraçõe e as de outros objectos, men
cionados nos §§ 4° e 6" até 14 do regulamento n. 4505 de 9 de
abril de 1870.

Depois, a lei n. 3140 de 30 de outubro de 1882. no seu
art. 6°, isentando do impo to as licenças para acceitar conde
corações estrangeiras obtidas por funccionarios publicas, em
razão do actos do seu emprego, e no al't. 14 as cartas de natllra
li.wçi{o; autorisou tambem ao Governo, no citado artigo, a re
formar novamente o regulamento do seIlo, de modo não s6 a
preencher as omissõe.s e corrigir o defeitos que no mesmo regu
lamento podessem existir, mas tambem, a reduzir as taxas dos
diplomas de condecorações nacionaes, patentes militares, cheques
e mandados ao portador ou ii. pessoa determinada,' passados para

A. c. 17
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serem pagos por banqueiros na mesma praça, em virtude de
conta corrente, nos termos da lei de 22 de agosto de 1860, e
estabeleceu ao mesmo tempo na tabeJla B. annexa, o limite de
taes reducções. Por força desta autorisação ba.ixou o decreto
n. 8946 de 19 de maio de 1883.

A lei n. 3313 de 16 de outubro de 1886, art. 9°, II, autori ou a
rever o regulamento do sell0 fixo e proporcional,afim de corrigir
os defeitos ou omissões que se ti vessem reconhecido na prJ.tica. e
bem assim para fazer um augmento razoavel nas taxas dos di
plomas, apostillas e outros titulos mencionados na tabella B, fi
cando approvadas as tabeUas annexas aos decretos n. \)311 de
25 de outubro de 1884 e n. 9360 de 17 de janeiro de 1885.

O art. \O da mesma lei mandou que o impo to sobre patentes
de privilegias fosse cobrado como sello, sendo eliminado do orça
mento da receita o respectivo titulo.

A lei referida ainda ordenara, que nas futuras propostas de
orçamento, o protlucto do imposto do seUo fosse escripturado,
como renlla com applicação especial ao melhoramento do meio
circulante.

Esta disposição foi derogarla pela lei n. 3348 de 20 de outubro
de 1887.

- O decreto n. 1115 A, de 29 de novembro de 1890 con tém
algumas disposições sobre a revalidação do seUo e muItas.

A lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891 contém (art. I") o se
guinte :

- «Sello do papel; augmentadas as taxas com 10°/,. e cobrada
a taxa de 200 réis por 100' sobre as acções ao p01't,tdor dos
bancos e sociedades anon ymas, bem corno sobre debentures ou
obl'igações ao portadol' ; 1 1/2 % sobre os divitlendos dos bancos,
companhias e sociedades anonymas. »

A lei n. 126 A de 21 de novembro de 1892, repetuldo as
disposições da lei antel'iol' (art. 1°), tambem autorisou (arts. 2°
e 4°) a rever o regulamento do seUo :

a) mantendo as taxas fixas e pl'oporcionaes estabelecidas pela
lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891, quanto aos:

1° actos emanados do poder ou autoridades ela União;
2° papeis, tiulos ou documentos sujeitos a sello, que prove

nham de serviços ou repartições federaes, ou que por eUas te
nham de transitar;

3° papeis ou titulos de commercio e de contractos regidos por
leis federaes, tle transmissão, arrendamento ou aforamento de
propriedade no Districto Federal;

4° actos emanados de poder ou autoridade do Districto Fe
deral e papeis que provenham ou transitem por suas reparti
ções;

5° actos emanados de poder ou autoridade e3tadoal, ou su
jeitos aos seus serviços e repartições e que tenham de produzir os
seus efl'eitos em outro Estado perante autoridade fedeml ou
fóro. da União ;
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b) substituindo o uso de estampilllas pelo papel timbrado em
todos os casos que permittam taes substituições;

c) elevando até ao decuplo do que dispõe o actual regulamento
as multas impostas aos contraventore .

- Para dar execução ao disposto nas leis de 1891 e IS92 foi
expedido regulamento, pelo decreto n. 1264 de 11 de fevereiro
de 1893, que é o vigente.

A lei 11. 191 A de 30 de .etembro de 1893 «1ft. l°), manteve o
impo to do sello de accordo com a lei de 1891, excluidos, porém,
os di videndos de bancos e companllias, com séde no Di3tricto
Federal. cujo imposto (;., Il2 "/u) pas ou a constituir verba dis
tincta no orçamento da receita.

Tambem manteve a di criminação dos aclos e papeis, sobre os
quaes o imposto deve incidir, accrescentando, porém, ao n _ 5"
dos arês. 2° e 4° da lei de IS92 acima citada:

« Nilo estão comprehendidos em o numeros acima indicados
quaesquer papeis, titulas, do(mmentos ou outros objectos desti
nados ao serviço estadoal, ou que tenham de ser pl'ocessados
pelas justiças tios Estados, de conformidade com as leis por elies
promulgadas. » .

A lei n. 265de24 de dezembro de IS94 (arê. 1°) dispôz:
«Imposto de ello; de accordo com as taxas estabelecidas

pela lei de 30 de dezembro (le 1891, elevado a 600 reis o sel10 das
procurações de proorio punho, quer as escriptas e assignadas,
quer as sámente assignadas; elevando a 1 o se110 de cada des
pacho de importação; excluido o sello sobre bilhetes de loterias
e sobre dividendos de bancos, companhias e sociedades anony
mas com sMe nos Estados.»

Finalmenle a lei n. 359 de 30 !e dezembro de 1895 fez novas
e diversas alterações nas taxas do sello.

Imposto de tmnsmissão da Pl'olJ1'iedade

6- b. Debaixo deste titulo estão comprehendidas : a taxa ou sello
de /,cl'anças e legados, a si:;a dos bens ele l'ai:::, a meia si~a e sello
do. venda de escravos, os direitos e selto da venda de embm'cações

nacionae' e estrangei?'as, e os cUreitos de insinuação e outros da
tabella aJ1llexa d lei de 30 de novembl'o de 1841, §§ 32, 42, 43 e
44, como foi determinado pelo art. 19 di1 lei n. 1507 de 26 de
setembro de 1867 e decreto n. 4355 de 17 de abril de 1869. (43)

O i.mpo to de transmissão é hoje regulado pelo decreto n. 5581
de 31 de março de 1874, com as alterações feitas pelo ad. 10 ela

(13) Ni,) nJ.~ occuP:UOi\J)S das l~xn' S)\H'C CSCl':\\,JS, que já uão exilem,
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lei n. 3140 de 30 de outubro de 1882 e n. 25 de 30 de dezembro
de 1891, e recalie sobre a transferencia da propriedade ou uso
fl'ucto de bens immoveis, moveis e semoventes.

A transmissão da propriedade opera-se de dous modos:
L" Por titulo de succes5ão legitima ou testamentaria (trans

missão causa mm'tis),

2. ° Por actos inte1" vivos,

- O imposto de transmissão da propriedade por titulo de
successão legitima ou testamentaria (Alv. de 17 de junho de
1809, §§ 8° e 9°, decreto n. 2708 de 15 de dezembro de 1860,
art. l°) é devido:

1. ° De b.ens moveis, immoveis e semoventes, situados ou exis
tentes no Districto Federal;

2.° De apolices da divida publica interna; (Decreto n. 4113 de
4 d~ março de 1868, art. l°.)

3.° De titulas de divida publica estrangeira, acções de compa
nhias nacionae, ou estrangeiras, creditas e di vidas activas, cujo
transmissor ou credor tiver domicilio no Districto Federal.

A taxa é extensiva:
1. ° Aos casos de curadoria e successão provisoria (Orden.

liv. l°, tit. 62, § 38; Regimento do desembargo do paço, § 50;
reg. n. 2433 de 15 de junho de 1859, art. 47), salvo o direito de
restituição, apparecendo o ausente. (Decreto n. 2708 de 15 de
dezembro de 1860, art. 4°,)

2.° A' doação causa mar/is, por ser equiparada a legado, veri
ficando-se o pagamento do imposto na época em que tornar-se
efi'ectiva pela morte do testador ou doador. (Decreto n. 2708
de 15 de dezembro de 1860, art. 5°.)

O imposto recahe sobre o activo da successão, liquido de di
vidas, encargos funeral'Íos e semelhantes.

No activo da successão comprehendem-se, para o eITeito do
pagamento do imposto, todos os bens situados no Districto Fe
deral, (44) qualquel' que seja a sua natureza, moveis, semaventes
ou immoveis, direitos e acções, e bem assim, os titulas de fundos
publicas ou acções de companhias ou sociedades estrangeiras,

(44) Outr'ora o impOSto era collrado em to~o o Impel'io, c mo ronda geral.
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Não se comprebendem, porém, os fi'uctos e rendimentos ha
vidos depois do fallecimento dos testados e intestados. (Decreto
n. 2708 de 15 de dezembro de 1860, art. 22, e alvará de 9 de
novembro de 1754.)

Para a execU(:ão ou cobrança do imposto, além de outras pro
videncias e garantias, todas as heranças e legados, sejam de
testamento ou ab intestato, são inventariadas, avaliadas e parti
1hadas com audiencia dos procuradores da fazenda; a partilha
amigavel, porém, póde ter Iogar, precedendo o pagamento do
imposto. (Decreto n. 2708 de 15 de dezembro de 1860, arts. 7°
a 10.)

- O impo to é: 1.° proporcional; 2.° variaveI, conforme o
titulo de successão é testamentario ou legitimo; 3.° graduado,
pelo parentesco dos heL'deiros e IegaLarios; 4.° uniforme para
toda a especie de bens sem distincção de moveis, semoventes
ou immoveis.

A quota, segundo a qualidade dos herdeiros ou legatarios e a
natureza das transmissões, é a seguinte :

Em linha recta, sendo herdeiros necessarios .
» » »não sendo necessarios .

Entre os conjuges, por testamento ..............•...
» irmãos, tios irmão dos paes, e sobrinhos filhos
dos irmãos '" .. , .

Entre primos, filhos dos tios irmãos dos paes, tios
irmãos dos avós, e sobrinhos netos dos irmãos .....

Entre os mais parentes até o 100 gráo, contado por
dileito civiL ..

Entre os conjuges ab intestClto ' .
A religiosos professos e ecularisados, qualquer que

seja o gráo ou a linha de parente co , ..
Entre extt'anhos " ' .

I/lO %

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

15 %

15 %

20 %

Estão sujeitos á taxa:
I. o Os herdeü'os necessal'ios, isto é, os ascendentes e descen

dentes successiveis ab intestato.
2. o Os filhos naturaes, reconhecidos por escriptura publica ou

testamento; sendo· lhes judicialmente contestada a qualidade de
herdeiros forçados, devem neste caso pagar a taxa imposta aos
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estranhos, ficando-lhes, porém, salvo o direito ii. restituição,
quando o reconhecimento for confirmado por sentença que se
tornar irrevogavel. (Decreto n. 2i08 de 15 de dezembro de 1860,
are. 3, § l°.)

3. o As heranças e legados de affim, em qualquer gráo, a con
juge sujeito ao regimen de communhão.

A taxa neste caso é reCl'ulada pelo parentesco entre o insti
tuidor e o instituido, cobrando-se a que é applicavela estranhos,
quauel0 o instituido ('01' casado por outra fór·ma. (Decreto n. 2708
de 15 de de<:embro de 1860, art. 3" § 2", combinado com o art. 19
da lei de 26 de setembro de 1867.)

4." Os aclopti os, considerado extranhos. (Decreto n. 2708 de
15 de dezembro de 1860, art. 3", ~ 2'.)

5." Os filhos de J)ai ou mite que passar a seguudas nupcias, si
succaderem em bens llel'editario" de irmão predefunto. (Orden.
liv. 4°, tit. 91, § 2°.)

A taxa neste caso é a que pagam os irmãos.
6. o 03 herdeiros fiducial'ias e fidei-cornmissa?'ios, sendo neste

caso devida a bX-1 correspondente ao gráo de pal'ente co com o
testador. E', porém, devida a correspondente ao gráo de paren
tesco entre os mesmos fiJuciario e fidei·commissario, quando esta
apenas tiver direito ao que restar, por ser facultado áquelle o
direito de dispôr. (Ordem n. 289 de 12 de outubro de 1870.)

- As heranças e legados, consistentes em usofructo, estio su
jeitas ás mesmas taxas, que as heranças e legados em plena pro
priedade.

- A transmissão da propriedade inter vivos opera-se por dous
modos: por titulo gratuito ou por titulo oneroso. Em qualquer
d03 casos é sujeita ao imposto respectivo, salvas as isenções
mencionadas em lei.

A transmis5âo da propriedade inter vivos c'lmpreh'mde:
I° as doações;
2' as compras e vendas, ou actos equivalentes, de bens im

moveis, situados no Districto Federal;
3° as compras e vendas, ou actos equivalentes, de embarcações

nacionaes ou estrangeiras;
4" os direitos e acções relativos aos bens, de que tratam os

quatro numeres antecedentes;
5" a acquisiçlo de immoveis palas corporações de mão-

morta;
6' a constituição da emphyteuse ou sub-emphyteuse;
7 a cessão de privilegios ;
8' a subrogação de bens inalienaveis ;
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9' todos os mais actos e contractos translativos de immoveis,
sujeitos á transcripção, em conformidade da legislação hypo
thecaria.

- As doações inter 'Vivos estão sujeitas ao imposto ue trans
missão de propried:tde, clljas taxas variam segundo o gráo de
paren tesco das partes interessadas.

O imposto actu:tl veiu substituir os antigos direitos de insi
nuação de doação.

As quotas do imposto são as seguintes:

Em linha recta, se~do herdeiros necessarios '" ...
»» », não sendo necessarios , ..

Entre noivos, por escriptura antenupcial .
» conjuges .
» irmãos, tios, irmãos dos paes, e sobrinhos filhos

dos irmãos .
» primos,filhos dos tios irmãos dos paes, tios irmãos

do!:! avós e sobrinhos netos dos irmãos .
» os mais parentes até ao 10' crl'áo, contado por

direito civiL............................... 4 "/"
» extranhos................................... 6 "/0
Nas doações entre afilas o imposto é cobrado como no caso das

heranças e legados.

- E tão sujeitas ao imposto todas as tran ferencias, a titulo
oneroso, de bens immoveis por natureza, destino ou objecto, a
que se applicam. Assim, pois, pagam o imposto:

l° as compr:t'> e vetldas, arrematações, adjudicações e trocas
de ben le raiz situados no paiz (Districto Federal) ;

2° os direi tos e acç Jes relativos aos me'mos bens'
3" a constituiçd:o da emphyteuse ou sub-emphyteuse, isto é, a

concessão do dominio util ml)uiante o pagamento de um fóro
annual;

4° as dações in sol'Ltum, isto É', os pagamentos que os deve
dores, em consequencia de contracto, de compra e venda. ou
troca de bens de raiz, fizerem com generos ou cousas que repre
sentem moeda, e vice·versa, e os pagamentos feitos com b ll::> de
raiz do que se devia em cli9heiro (Regulamento das sizas, cap. 39,
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aIvara de 5 de maio de 1814, instrucções de I de setembro
de 1836, art. 4°);

5° a adjudicação a herdeiros de qualquer especia, que tenl1am
remido ou se obriguem a remir divida do casalou para inde
mnisação de legados e despezas ;

6 a adjudicação a conjuge meeir'o, no caso de remissão de
dividas'

70 a cessão ou venda de bem feitorias em terrenos arrendado,
ou actos equivalentes, excepto a indemnisação dos mesmos pelo
proprietario ou locatario ;

80 a acquisição de immoveis pelas corporaçties de mão-morta ;
9' a subrogação de bens inalienaveis .
100 todos os actos transla.tivos de immoveis sujeitos á tran·

scripções na conformidade da legislação hypothecaria.

Consideram-se bens immoveis, para os etreitos do paga
mento do imposto, não só aquelles que o são por nat1.we;;a, como
os predios rusticos e urbanos, as arvores e fructos emquanto
adherentes ao solo, mas tambem, todos os que, ou pelo destino ou
applicação que se lhes da, fazem p:1rte integrante desses predios,
taes como-instrumentos d,t agricultura e utensilios das fabricas,
emquanto unidos aos respectivos estabelecimentos; ou pelo objecto
a que se applicam, participam da natureza dos bens de raiz,
propriamente taes, como são o usofructo das cou~as immoveis,
as servidões e acções, que tenJem a reivindicar algum bem im
movel. (Instrucções de 1 de setembro de 1836, arto 5"', r6.'lo1. de
16 de levereiro de 1818, provisão de 8 de janeiro de 1819, ordem
11 o 143 de 4 de outubro de 1847.)

- As quotas do imposto são as seguintes:
Compra e venda, arrematação, adjudicaçi;í.o, dação in

soltttum e actos equivalentes de immoveis, quer por
sua natureza, quer por seu destino, q ller pelo obje-
cto a que se applicamo o o.. Ô %

As permutações pagam do menor dos valores permu-
tados ou de qualquer delles, sendo iguaes o l/lO %

Da ditrerença, si houver, mais o oo oo.. 6 %

Constituição de emphyteuse ou sub-emphyteuse..... l/lO %

De joia, si houver, mais o o.......... I %

Tratando-se de bens adjudicados a conjuges meeiros, no caso
de remissão de divirtas, o imposto é cobrado sobre a metade do
valor dos bens,

I
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- As transferencias de embarcações nacionaes ou estrangeiras
sfio sujeitas ao imposto de transmissão, que é arrecadado do se
guinte modo:
Da compra e venda, arrematação, adjudicação, dação

in solutum e actos equivalentes................... 5 %

As permutações pagam do menor dos valores permu-
tados, ou de qualquer deltes, sendo iguaes. .. . .. . . . 1/10 %

Da diiferença, si houver, mais...................... 5 %

As embarcac:ões estrangeiras, quando vendidas desmanchadas,
são sujeitas somente a direitos de consumo. (45)

- Os privilegias de qualquer empreza cedidos com
autorisação do poder competente, antes de realisada
a empreza ou de seu eifectivo goso, excepto os asõegu
rados pela lei de 28 de agosto de 1830 aos inventores
de industrias, estão sujeitos tambem ao imposto,
cuja quota é de ...... :........................... 10 %

- Além dos direitos que fOI'em devidos, segundo a natureza
do titulo de transmi são de bens immoveis, pagam taxas addi
ciouaes:

1.0 A acquisição de immoveis pelas corporações de mão morta:

Por titulo gratuita , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %

Por titulo oneroso o. • • • • •• • • • • • . . . •••• • • . 4 %

2.° A ubrogação de bens inalienaveis, na conformi-
dade das leis .. , ... o' .•...•••...... o.... ..•..••.. 2 0/.

endo de bens não dotaes, si a subrogação não se eife-
ctuar por apolices ,................. 10 %

3.0 Todos os actos translativos de immoveis sujeitos á
transcripção, na conformidade da. legislação hypothe-
caria , 1/10 %

- Todas as taxas que ficam mencionadas são as do regula
mento de 1874; elIas foram, porém, augmentadas de 10 o/u, con
forme a lei de 1891, acima citada. (46)

(~5) Esle imposto foi creado pelo § 40 do nlv:>,'''' de 20 ~e o'ltubro de 1 12
para augmenLo do fundo capilal do Bnnc do Bm.i1, nos termos e condiçãe ,
conslantes ,lo IDesmo alvn.rú, ~ondo p sLel'iormenLe incorporado iL receita
gel'a! do 110 pe rio.

(46) Deixamos de mencionar as laxas, que se refuriam :í. propriedade asem 'a,
qne o citado regulamento ailJda conto0111la.
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A lei admitte diversas isenções tio imposto, em dadas condições
e circumstancias.

B' de notar, qU9, além das taxas supraditas, constantes do
citado regulamento do imposto de t"ansmissü:o da propriedade,

outras lla, que gravam igualmente a certos actos translativos ela

propriedacle, taes são por exemplo';
I) as das tmns(erencias ele acções de sociedades anonymas e em

commandita, nacionaes e estrangeiras; as de titulo da divida
publica da municipalidade do Districto Federal, e outras, que são
indicadas no regulamento do se11o,e arrecadaveis por meio deste;

2) a taxa ou imposto tio laudemio, o qual, pela sua naturez:L
especial, entendemos melhor classificar em ti tulo an terior
(pag. 124).

Indicações hislO1'icas - A necessidade de m ios para occorrer
ás urgencias do Estado fez com que, além de outros imp stos,
fosse creado pelo alvará de 11 de junho de 1809 o imposto de
transmissão - causa mOl"tis, isto é, a taxa ou se11o, tambem
chamado decima ele heranças e legado, pago pelos herdeiros
collateraes e extranhos, visto não soffrerem veX;:Lme ou incom
modo com tal pagamento, por serem as heranças e legados a
e11es transmittidos um beneficio fortuito, e não lhes competirem
de rigoroso di.reito.

Este alvará sujeitou ao imposto de 10 0/., não só as heran
ças transmittidas por testamento, como as provenientps ele pa
rente fallecido «ab intestato», sendo neste ultimo caso os herdei
ros parentes até ao 2' gráo indusi ve, contado na fórma do Direito
Canonico; e ao de 20 %. as heranças transmittidas «ab intestato»
a p3.rentes fóra do 2' gráo.

Deste imposto foi isenta a Santa Casa da Misericordia do
Rio de Janeiro pelo alvará de 28 de setembro de 1810, favor que
foi applicado a todas as Santas Casas de Misericol'dia pelo aivará
de 25 de maio de 18ll.

Para evitar abusos e obrigar os testamenteiros ao pagamento
do imposto das heranças, deu o alvará de 2 de outubro desse
anno diversas providencias, e o decreto de 21 de novembro de
1812 mandou fazeI' no Real Erario a inscripção de to'los os tes
tamentos, de que fosse devida a rlecinn.

Este imposto, que era arrecadado, como renda geral, ficou
pertencendo á provincial, em virtude da separação feita pela
lei n. 58 de 24 outubro de 1832. que devidiu as rendas publicas
em geral e provincial, devi ão esta confirma'la pela lei n. 58 de
8 de outubro de 1833, n. 38 de 3 de outubro de 1834, e n. 99
de 31 de outubro de 1835

TeniJo sido, pelo art. 11 da lei n. 243 de 30 de novembl'o
de 1841, o governo autorisado a reformar oregula.mento deste

,
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imposto, foi essa. reforma effectuad(l, pelo decreto n. 156 de 28 de
abril de 1842, additado posteriormente pelo de n. 410 de 4 de
junho de 1845, que, na conformidade do art. 31 da lei n. 317 de
21 de outubro de 1843, declarou comprebendidos no alvará de 17
do junho de 1809, para o pagamento do imposto, os estrangeiros,
nos mesmos casos e pela fórma que os nacionaes.

Em virtude da autorisação dada ao Governo pelo art. 46 da
lei n. 514 de 28 de outubro de 1848, foi o l'egulamento de 1845
'ubstituido pelo que acompanhou o decreto n. 2708 de 15 de
dezembro de 1860.

Tendo a lei n. 1507 de 26 de setembro ele 1867, art. 20,
revogado a disposição do a1't. 37 da de 15 de novembro de 1827,
que i ent!l.ra do imposto de transmissão os legados e heranças
con. istentes em apolices da divida publica e seus juros, foi pro·
mulgado o decreto n. 41 13 de 4 de março de 1868, regulando o
imposto de taes heranças para o fim àe prevenir conflictos que
se podessem dar entre a Fazenda Geral e a Provincial.

O paraarapbo unico do a,r~. I deste decreto declarou isen·
tos do imposto geral as heranças e legados consistente em apo
!ices provinciaes.

- O imposto de transmi são da proriedade inter vivos Coi creado
110 Brazil pelo AI vará de 3 de junho de 1809, sob a denominação
de siza. Era de 10 %. tratando-se de bens de raiz, e de 5 "/0,
1ratando'E:e de escravos, razão, por que se chamara ao segundo a
meia-siza dos e cravos.

A iza dos bens de raiz Coi reduzida a 6 % por lei de 1848, e
a meia-siza dos escravos pas ou por modificações diversas, até
que ambas foram incluidas no imposto gel'al de tmnsmissão da
Pl'op"iedade pela Córma, que se segue.

A decima de beranças e legados bem como, a siza e outros
da e 'pecie Co:'am incluidos nas leis de orçamento com o titulo de
« imposto de tran missão de propriedade» - por força da auto
risação con edida ao Governo pelo art. 19 da citada lei n. 1507
para uniCormar as regras relativas á cobrança dos impostos de
transmissão de propriedade e usofructo dos immovei , moveis e
semovente , por titulo on 1'OSO ou gratuito, «ioter vivos» ou
«cam:a mortis» .

O regulamento expedido em consequencia desta autorisação
é o que baixou com o decr to n. 3355 de 17 de abril de 1869,
d pois modificado pelo de n. 5.581 de 31 ele março de 1874, pro
mulgarlo em virtude da autorisação do art. I I, § I I, ela lei
n. 2348 de 25 de agosto de 1873, e po teriol'mente modificado
pela lei 11. 3140 de 3 outubro ele 188:?, art. 10, a qual elevou
a taxa. de tran3mi são, relativamente a escravos, em favor do
fundo de emancipação. (ExposiçãO da Receita cit.)

A lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891 augmentou de 10 o/O!
como acima fui dito, a~ taxas existentes.

E na conformidade com o disposto no art. 4° desta uUima lei
a cobrança do imposto de transmissão da propriedade ficou
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sendo provisoriamente feita. por parte da União, até que oi!
E!ltados e o Districto Fedel'al se mostrassem definitivamente
organisados, aos quaes então passariam a pertencer, nos termos
da Constituição Federal. Assim foi mantido pela lei n. 126 A
de 21 de dezembro de 1892 (art. 4°), e lei n. 191 A de 30 de
setembro de 1893 (art. ]0), tendo esta ultima no seu art. 6° de
clarado: « Por conta da arrecadação dos impostos de industl'ias
e profissões e ele transmissão da propriedade no Districto
Federal, serão feitas todas as despezas com a justiça e policia e
corpo d~ bombeiros do me mo Districto, exonerada a Municipali
dade de contribuir para es,as despezas. »

A lei n. 265 de 24 de dezembro de 1894 (art.5°), contém: « O
Governo da União conLinuara a arrecadar os impostos de tra.ns
missão de propriedade e de industrias e profissões no Districto
Fetleral, para com elles fazer face ás despezas com os servjços da
Municipalidade, actualmente a cal'go da União e com a metade
das despezas que por lei competem á mesma Municipalidade.
« Findo o exercicio, o Thesouro liquidará as contas destes ser
viços e entregará o saldo, si houver, á Municipalidade do
Districto Federal, ou recebel'á della a difIerença entre a arreca
dação e o total das despezas feitas. »

Finalmente, devendo o imposto geml de transmissão de pro
priedade passar, como se di se, para a receita municipal do
Districto Federal, foi, por isso, aberto um novo titulo no orça
mento da receita rla União - Transmissão de apolices e embar
cações~, para debaixo delle ser escripturada a arrecadação
dos objectos, que continuam a pertencer á receita federal. )
(Vide - Proposta de ol'çamento da receita para o exercicio I'
de 1896.)

Taxas de 1'egistro e outras semelhantes

65 c. Jão lla no Bl azil uma repartição publica, incumbida do
registro geral dos actos da vida publica ou civil, como existe,
ou se pretende que devêra existir, em outros paizes, para o fim
de constata" e authenticm- os instrumentos' de semelhantes actos.

Entre nós, quando estes consistem em titulos de nomea":'
ção para cargos publicos, contractos com o governo, diplo
mas academicos, etc. , os respecti vos, instrumentos são 1'egistrados

ou lançados pelas proprias repartições que os expedem, ou por
outras por onde tem de transitar; quando, porém, se trata de
actos da vida civil, propriamente rotos, como os translativos da
propriedade ou !lssewratoriosde direito em geral, e os de nasci
mento, casamento e obito dos individuos, etc.;-o registro dos
mesmos é feito :por officiaes publicas (tabelliãe5 de notas, ofllciaes
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do registro hypothecario, ditos do registro oivil, escrivães da
provedoria, etc.), nomeados expressamente pelo governo para o
desempenlLo dessa funação.

As taxas, que estes officiaes cobram dos interessados pelos ser
viços que lhes prestam, são fixadas em lei, ·mas pertencem aos
mesmos, como remuneração do trabalbo prestado.

Quando, porém, são ellas cobradas nas repartições publicas,
pelos registros feitos nas mesmas ou pelas certidões, que as
partes solicitam, o seu producto deve entrar para a receita do
Thesouro,

Outr'ora o producto destas ultimas taxas figurava, como vel-ba
O1'çamentaria, debaixo do titulo de «Emolumentos das repartições
publicas». Presentemente são arrecadadas como sello (47) de
documentos, e por isso perderam a entidade de cont1'ibuição
distinota.

65 d. Tambem a datar de 1892,começou a figurar no Ol'ça

mento da 1'eceita federal a verba «Renda dos Consulados», a qual
se compõe das taxas ou emolumentos, cobrados nessas repartições,
segundo os serviços de despachos, ?'egistros, authenticaçcío de
documelltos, etc., que as mesmas prestam aos interessados. As
taxas consulares eram outr'ora percebidas em favor dos respe
ctivos funccionarios (dec. n. 4968 de 24 de maio de 1872) j mas
o decreto do Governo Provisorio n. 997 R, de II de novembro
de 1890, que reorganisou o « Corpo Consular Brazileiro», acabou
com semelhante pratica, e mandou arrecadai-as em estampühas,
para o Thesouro da União.

O decreto do governo dito n, 1327 de 31 de janeiro de 1891,
para dar execução ao disposto no anterior, expediu provisoria
mente a tabella dos emolumentos consulares, e o decreto n. 1875
de 5 de novembro de 1894 regulou a cobrança dos mesmos por
estampilhas, conforme fôra ordenado no decreto de 1890.

65 e. Uma outra taxa, que o Tbesouro cobra por serviços
prestados aos particulares e que opera semelhantemente, corno

(47j fi. lei orçamentaria de 31 ele outubl'O de 1879 é a ulLima, que contém
esta «verba.. Foi o decreto n, 75\0 de 15 de novembro de 1 79, que incluio
os «emolumentos" no im posto do seUo •
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encargo sobre a ci?'culaçeio, é, sem duvida, a que se denomina
« Premio de deposi tos publicas».

Essa taxa faz, desde muitos anuas, parte d,t nossa legislação
fiSCll1, como se verá da seguinte noticia.

Ao cofre de deposiios publicas, que no municipio tIo Rio de
Janeiro está sob a guarda do Thes uro, se recolhem os bens
consistentes em dinheiro, objectos rle ouro e prata, pedras pre
ciosas e papeis de credito, que são levados a deposito por ordem
da autoridade judicial ou administrativa. Nos Estados taes de
positas são elfectuado nas Estações da Fazenda Federal, al1i
existentes.

No municipio do Rio de Janeiro, actual Districto Federal, além
rIo cofre geral, ha um cofre fllhl, s'Ob a administração da
Recebedor'ia, destinado a receber e entregar sómente os depo
sitas em dinheiro, mediante as formalidades legaes, e a perceber
o resp'3ctivo premio. (Lei de de junho ('le 1831, art. 5°, decreto
de 25 de abril de 1832, lei de !O de outubro de 1833, decretas de
9 de dezembro de 1834 e 8 de Janeiro de 1835, lei n. 360 de
18 de setembro de 1845, art. ::J3, regulamento n. 131 de I ele
dezembro de 1845, decretos ns. 498 de 22 de janeiro de 1847, e
737 de 25 de novembro de 1850, art. 526, § 1o.)

Tambem são recolhidos ao mesmo cofre o ouro e a prata não
amoedados e as pedras preciosas, pertencentes a bens de de
funtos e ausentes. (Ords. de 12 de outubro de 1844 e 23 de
novembro de 1858.)

Pela guarda de taes objectos cobra a Fazenda Nacional o premio
ou emolumento de 2 % na occasião de elfectuar-se o deposito.
quando este consiste em dinheiro, e ua do levantamento, si é de
outra. especie. (Regulamento citado de 1845, art. 12, e idem de
17 de março de 1867, art. 76.)

Este premio não é extensivo aos depositarias publicos, os
quaes percebem o que está taxado nas respectivas leis. (Res. de
consulta de 6 de julho de 1866.)

O cofre de depositos publicas, que no Rio de Janeiro estava
a cargo da Camara Municipal, foi extincto pelo alvará de 12 de
outubro de 1808, que o transferiu para o Banco do Brazil com o
fim de auxiliar o augmento do fundo capital desse estabeleci
mento, e neste intuito ordenou que os depositos judiciae e extra
judiciae de prata, ouro, joias e dinheiro fossem feitos no refe
rido Banco, cobrando este o me mo premio, que no extincto De
posito Publico se descontava as p:l.rtos.

Ordenou, outrosim, que 05 emprestimos a juro da Lei, que
pelo cofre dos Orphi:ios e Administrações de ordens terceiras e
Irmandades r..té então se faziam a pessoas particulares, f(lssem
igualmente feitos no mesmo Banco daquella data em diante.

Devendo extinguir-se em 11 de dezembro de 1829 o Banco do
Brazil, por terminar nesse dia o prazo de sua duraçã.o, concedido
pelo alvara de 12 de outubro de 1808, ordenou a lei de 23 de
setembo ele 1829 ue os depositas nessa. época existente3 no refc-
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ferido Banco fossem entregues ao depositario que o Governo
nomeasse. O Governo, por aviso do Ministerio da Justiça, n. 104
de 6 ue maio de 1830, encarregou da guarda de taes depositos á
uma commissão.

Po teriol'mente, a lei de 8 dejunho de 1831, art. 5°, mandou
que esses depositos passassem do poder da commissão juntamente
com outros, fei tos depois da publicação da citada lei de 23 de se·
tembro de 1829, pal'a a Caixa da Amortisação, onde dahi em
,diante deveriam ser feit"s quaesquer depositas, constituindo o
premio deEes dotação da mesma Caixa; ate que, afinal, foi o
referido cofre transferido para o Thesouro r aciooal por força da
lei n. 62 de 10 de outubro de 1833, art. 4', posta em execução
pelo decreto de 9 de dezembro de l834.

Taxa jtldicial-ia

65 f. A taxa judiciaria foi mandada arrecadar pelo recente
decreto n. 2163 de 9 de novembro de 1895, promulgado em
execução da lei n. 225 de 30 de novembro de 1894.

O art. l° deste decreto re3a assim:
« As causas julgadas no Districto Federal ficam sujeitas á uma

taxa judiciaria substitutiva das custas contarIas aos juizes e
fUllccionarios do Ministerio Publico, com excepção das que com
petem aos curadores de orpllãos e de ausentes».

Esta disposição compreheude em geral todas as acções, as de
estado de familia, as reae.s e as pessoaes.

A taxa é cobrada na seguinte proporção:
l° de 1/4 "/0 sobre o valor certo do pedido (principal ejuros

vencidos, quer tenham sirIo ou não accumulados na petição ini
cial da acção) ou o que for declarado ou arbitrado na [árma
estabelecida;

20 de 1/4 % sobre o liquido a partilhar ou adjudicar e a
rateiar nos casos previstos pelo citado decreto (art. 3 paragra
pho unico, lettras cl e e) ;

3" de 2 % sobre a avaliaçã.o dos bens arrecadados de clefun tos
e ausentes.

Nas demt\ndas em que se intentar a reconvenção, o valor da
taxa judiciaria será calcularIa sobre a 'importancia do pedido
maior.
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A taxa judiciaria não excederá, porém, de 300:' qualquer que
spja o valor das causas, exceptuadas ainda as partilhas e sobre·
partilhas jurliciaes ou extrajudiciaes, o calculo de adjudicação,
o de tr'ansferencia do uso·fructo , extincção deste ou de fidei
commisso, nos quaes a taxa não poderá ser super:ior a
150 000.

O pagamento da. taxa será eifectuado por meio de um seilo
especial, e emquanto não houver este, por verba lançada na guia

que para. esse fim será passada pelo escrivão do feito ad insta?'

do disposto no art. 28, pil.rJ.grapho unico, do decreto n. 1264
de 11 de fevereiro de 1893. (48)

- O decreto citado regula igualmente o modo da cobrança
eifectiva; e impõe multas, pela falta de seu cumprimento, aos
respectivos juizes e mais funccionarios. Estas multas são
tambem arrecadadas, como renda do Thesouro Federal.

- As poucas disposições, acima indicadas, bastam para ter-se
conhecimento do que seja a taxa judiciaria.

Embora mudado o nome e a fórma de sua arrecadação, é ella
em tudo semelhante ao imposto denominado-«substitutivo ela
clizima de chancella~'ia», que outr'ora tivemos, regulado pelo

.decreto n. 4339 de 20 de março de 1869, e logo depois abolido
pela lein. 1750 de 20 de outubro desse mesmo anno.

Não é, portanto, uma imposição nova ou desconhecida entre
nÓ3, e deIla se encontram exemplos em todos os Estados mo
dernos.

Taxas do Correio e Telegl'upho

65 g. Conforme a classificação adopta'la ácerca 110. fontes da
receita publica, já se tratou em outra parte a respeito das
taxas do Correio e do TelegrapllO (ns. 41 e 45). Taxas da especie
nã.o deviam, com e1feito, ser tratadas debaixo do titulo de imo

(4S) o dec. n, 22i9 de i8 de janeiro de i896 estabeleceu o formato e vD.lllres
do sell0 da taxa judiciaria.

)
r
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postos, porque realmente não o são taes; (49) o contribuinte
das mesmas nada mais faz, do que pagar um serviço rece
bido. (")

imposto de t,'anspo?·te

65 h. Este imposto é de data relativamente recente; foi creado
pelo art. 18, n. 11, da lei n. 2940 de 31 de outubro de
1879, e mandado arrecadar sobre as passagens:

Iode todos os passageiros, sem distincção de classe, que cir
culassem nas estradas de ferro de tracção a vapor, construidas
pelo Estado ou por companhias particulares que teem subvenção,
ga.rantia ou fiança de garantia de juros;

2" dos passageiros de barcas a vapor das ·companhias subven
cionadas pelo Estado;

3 dos passageiros que circulassem nas linhas ferreas da
cidade do Rio de Janeiro e seus suburbios, tramways ou carris
urbanos de tracção animada ou a vapor.

Esta ultima disposição foi revogada pelo artigo 8" da lei
n. 3018 de 5 ele novembro de 1880.

São isentas da taxa de transporte:
IDas passagens inferiores a L nas estradas de ferro de tracção

a vapor construidas pelo Estado ou por companhias particulares,
que tenham subvenção, garantia ou fiança de garantia de
juros;

2" as passagens inferiores a 10"' nas barcas a vapor das com
panhias subvencionadas pelo Estado. (Lei n. 3018 de 5 de no
vembro de 1880, art. 90 .)

(49) '1'rutando do 'I'elegraph , o de advertir, (Jue u lutituele do urt. iO do
Reg". vigente da 30 de Janeiro de lS9', estatuindo, que p9rtence 6,,,clt'siuam671to
li Uniio o direito do estuoelec r linhas lei grapiticas, vai de enconlro uo
al'L, 90 , § 40 du ConsLituição Federal.

OULl'usim : a. lei n. 3:;0 da 30 de dezemhro de i J5 manuou Illoelifica.r o
s)'stema ela t'\xaçiio dos tolegru"'lllas interiores; e pULo acto elo llinisterio ela
lnuustda de 13 de jaueil'o do IS 6 roi puhlicad" a nova lo.l'iru teleg"aphiea
desse sel'viço.

(0) Pelo dee. n. 2230 ele 10 de fevereiro de 1S96 foi expeuido novo Reg. dos
Correios Federaes.

A.. c. iS
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As quotas'do imp03to são as seguintes, constantes das tabelLas
que acompanharam ao regulamento expedido pelo decreto
n, 7565 de 13 de dezembro de 1879;

CUSTO
DAS PAESAGE S

'" <:S

'"TARIFAS DO IMPOSTO "l:lo '"~ t ~ ~

~~
;.. o
.g@<

"," ., ;;>
<:l"l:l

~~

\00 Si as passagens custare-m até ....... I. 000 10 '000
200 }'> » » » » ....... 2 O O 20 '000
300 » » » » » ....... 3,~000 30, 00
400 » » » » » ....... 4'000 40 000
500 » » » » » ....... 5, 000 50$000
600 » » » » » ....... 6 000 60 000
700 » » » » » ....... 7 '1)00 70 000
800 » » » » » ....... 8.)000 80 000
900 » » » » » o •••••• 9.;;000 90: ~OO'

1.000 » » ~) » mais de ..... 9~1J00 90 000

- Na legislação fiscal, que vigorava ao findar do Imperio, não
havia imposto e3pecial sobre transito interlocal das mercadorias;
mas, si tão condemnavel tributo não fazia effecti vamen te parte
da receita pudica geral, isso não quer dizer, que o me mo não
existisse no paiz.

Ao contrario, as leis fiscaes das provincias tributavam, sob
titulas e fórmas diversas, as mercadorias em transito de umas
para outras, tanto levadas por vias maritimas e fluviaes, como
por vias terrestres.

Sendo geral e patente a gra.nde inconveniencia economica de
semelhante pratica, a propria Constituição Federal de 24 de fe
\'ereiro (art. 11) declarou logo ser vedado a03 Estados e á. União:
«Crear impostos de tmnsito pelo territorio de um Estado, ou na
passagem de um para outro, sobre productos ele outros Estados
ou estrangeiros, e bem assim sobre vehiculos de terra e agua
que os transportarem.»
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Entretanto, apezar de ui po 'ição tão clara e terminante, os
impostos de transito subsistem e vigoram na legislação fiscal de
varios Estados! ...

Impostos aduaneiros

66. As diversas taxas cobradas nas alfandegas (adtlaiías) e entre
elias, mui prülcipalmente, as que gravam a impol·taçáo são, em
geral, con ideradas como impostos de consumo; em nossa legis
lação fiscal dá-se mesmo a denominação de di?'eitos de consumo

aos impostos de importação.
Não obstante, guardando a classificação que fizemos anterior

mente (n. 64), não duvi.dámos considerar os impostos adua
neiros, entre os que gravam a circulação. Com efl'eito, ha inteira
dü.:tincção entre as taxas lançadas sobre objectos, que já estão
expo tos no mercado ou á disposição immediata do consumidor,
e as taxas, que gravam taes objectos durante a sua circulação
ou trajecto, antes que elles cheguem ao mercado, a que se des
tinam.

Ha mesmo duas especies sabidas de impostos sobre a circulação
das mercadorias: uma sobre a circulação interna ou dentro do
proprio paiz, dita taxa de transito intel'local; e outra sobre a
circulação, que se dá de um paiz para outro, dita, por isso, cir
culação externa ou internacional.

De resto, tambem não seri!. preciso accrescentar, que tributar
a circulação das mercadorias importa em ultima analyse tributar,
embora mediatamente, ao proprio consumo; porque a circulação
é o caminho imprescindivel entre o productor e o consumidor.

Ji!. tendo dito anteriormente ácerca da circulação interna,
passamos a fa.Jlar da circulação externa, isto é, dos impostos
aduaneiros, em vista da nossa legislação fiscal.

Dividem-se, antes de tudo, em dua categorias pl'Ínci.paes:
I) impostos de importação;
2) impostos de exportação.
Os primeiros abrangem, além dos di7'eitos de irnpol'taçcío, 'pro

priamente taes, o de expediente dos generos liVl'es de direitos de
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importação, o de expediente das capatazias e o de armazenagem.
Os egundos são o~ direitos ou taxas, a que estão sujeitos os

generos e mercadorias, quando expJrtadas dos portos do paiz
para mercado ou parto estrangeiro" (Regulamento de 19 de se
tembro de 1860, art. 635.)

Conforme a Constituição Federal, a segunda especie de impostos
aduaneiro:;; passou para a economia dos Estados federados, con
servando-se apenas no orçamento ela receita da União os direitos
de 2 1

/. % da paIvara fabricada por cont,a do Governo e dos
metaes preciosos em pá, pinha. barra ou obras; de I 1/. % do
ouro em barra fundido na Casa da Moeda; de I % dos dia·
mantes, e os sobre a exportação do Districto Federal ou de pro
duetos não sujeitos á imposição dos Estados. (50)

Em vista desta ultima excepção, e porque os di,-eitos de expor
taçtlo faziam parte do systema tributaria do Imperio, ao termo
deste; tambem diremos, mais adeante, sobre os mesmos.

Convém ainda observar que, além dos direitos do importação
e exportação, cobram-se ainda, como aduaneiros, os impostos de
p7w.róes e doca, os quaes são indicados no orçamento, sob o titulo
de «despacho maritimo».

Estes ultimas encargos não teem a nattweza de impostos,
propriamente ditos, e sim a de taxas compensativas dos serviços,
que os pharóes e docas prestam aos navios, que entram e sahem
dos portos.

- Da Importação

66 a. As mercadorias estrangeiras, importadas para o consumo
do Brasil, estão sujeitas aos direitos estabelecidos na Tcwi(a das
AZ(andegas, salvas as isenções legaes.

Tarifa das Alfandegas é o documento offlcial, expedido em
virtude de lei, em o qual se contém, não sámente as regras e
condições para o despa.cho das mercadorias importadas, como
tambem a lista geral (a pauta) das mesmas, com a indicação dos
direitos ou taxas, e outras formalidades a que são sujeitas.

(50) Conforme á Proposta da Receita e Despeza do Governo pal"a o
exercic io de 1S98.
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A tarifa actualmente em vigor foi expedida pelo decreto n. 836
de II de outubro de 1890.

Conforme á esta, as mercadorias importadas são divididas em
35 classes, contendo cada uma dellas differentes artigos, ao todo
1.085 artigos,-numero, que ainda eleva-se bastante pelas suas
subdivisões.

Todos esses artigos estão sujeitos ao pagamento dos respectivos
direitos, sem nenhuma distincção ou desigualdade, quer em
relação as mercadorias, quer em relação aos portos de proceden
cia, quer em relação aos donos ou importadores, a menos que
não ~e ache estabelecida por lei.

As mercadorias contempladas na tarifa pagam em geral taxas
fixas, que são calculadas sobre valores olficiaes, segundo as razões

adoptadas.
Estas razões variam actualmente, segundo as classes e espe

cies diversas, desde 5 % , 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %,

48 % ,50 % até 60 %. (51)
Aos direitos cobrados conforme as razões indicadas, accrescem

os addicionaes de 50 e 60 0/. sobre os direitos de importação, e
de 10 % sobre o expediento dos generos livres de direitos de
importação. (Leis n .25 de 30 de dezembro de 1891, 191 A de
30 de setembro de 1893, (52) e 265 de 24 de dezembro de 1894.)

- AS mercadorias não especilicadas ou não contempladas nos
artigos da tarifa, nem em algumas das suas classificações gene
ricas, erão assemelhadas ás da mesma tarifa, si com elias
tiverem analogia ou affinidade, quer pela natureza e qualidade
da materia ele que forem compostas, quer pelo seu fabrico, tecido,
lavor ou ~'rma, combinados com o seu uso ou emprego; e pa-

iS!) A distinccão ou dcsiguahlade dos direitos se póde oriainar de causas
divdr as, taes como:

i) as eonvencõe_ ou Ll'atados com ouLras nacõe , áeerea de todos ou de
alguns dos generos importados;

2) o intuito de proteger a industria.. indigena, ora elevando as taxas de
mercadorias estl'angeirns, Quando no paiz se fabricam csiroilare~», ora isentando
no todo, ou .q:allhrinndo» os dil'eitos das mate rias primas, necessarias ás indus
trias do pnb: ;

3) a necessida'Je de maior ,-eceita, e para obtel·a, a elevação con equente
da taxas sobre os generos, lue possam melhor ou mais proticuamente sup
portal-a, etc., etc.

(52) A lei n. 359 de 30 do d~zembl'o de i895 supprilUiu os a{tàicionues ditos
de 50 0/ 0 o 60 %, Vido- 'lota 51 em sel'Uida.
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garão os mesmos direitos a que esti verem sujeitas as mercadorias
a que forem assemelhadas.

Si a mercadoria não puder ser assemelhada, ficará sujeita aos
direitos ad valorem.

O preço regulador para o despacho desta especie (ad valorem)
será o do mercado exportador, augmentado de todas as clespezas
posteriores á compra, tae3 como, direitos de sahida, fl'etes, seguro,
commissão, etc., até ao porto do desembarque; e, na falta destas
informações, ou quando o preço assim determinado for julgado
lesivo á Fazen a Nacional, o preço do mercado importador em
grosso ou por atacado, abatidos os competentes direitos e mais
10 % do mesmo preço.

Na percepção dos direitos nenhum abatimento ou deducção e
poderá conceder que não seja:

1) por tara';
2) por avaria;
3) por quebra;
4) por damno casual ou de força maior, sem culpa ele alguem,

segundo os termos previstos no regulamento fiscal;
5) por disposição ela lei ou de tarifa especial.

As mercadorias reexportadas ou baldeadas, e as que, com
destino a portos estrangeiro~, transitarem pela. Republica, não
estão sujeitas a direito algum de reexportação ou de transito.

Os regulamentos especificam quaes as mercadorias que podem
ser admittidas ao entreposto, qual a taxa do deposito ou guarda
das mesmas, qual o prazo por que podem ahi demorar, e quaes
aquellas que são realmente reputadas mercadol'ias de tl'ansito,
etc., etc. (Vide Consolidaçr.ío elas leis das Jll{andegas art. 196
e seguintes.) (53)

66 b. Dil'eitos ele expediente - São sujeitas aos direitos ele
expediente as mercadorias importadas de portos estrangeiros,
seja qual for a sua origem, ás quaes fOI' concedido de :pacho
livre, não E)stando cOI)1prehendidas em disposiç'ões, que tambem
as isentem daquelles direitos. (CansaI. cito art. 56.)

Os direitos de expediente são cobrados na razão de 10 "lo do
valor, que as mercadorias teem na tarifa em vigor, e no caso

(õ3) E' excusado d;zer, que a tarifa eSp'ecifica igualmente fiS mercadorias
«isentas de direitos., bem como, fiS «prohloldas. de despacbo nas alfandegas.
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de estarem sujeibas a direibos ad valol'em, do valor arbi
trado.

- Pelo serviço de embarque e desembarque de mercadorias
nacionaes ou estrangeiras nas pontes, cães e armazens externos
uas alfandegas e mesas de renda, e por qualquer serviço ou
trabalho feito a requerimento da parte, cobram·se, sob o titulo
de expediente das capa ta:: ias , as seguintes taxas: 150 réis por
volume de peso não excedente de 50 kilog.; por dezena ou
fracção de dezena que exceder, mais 75 réis. (Consolid. cH. e
lei orço e 2--! de dezembro de 1894.) (54)

As mercadorias depo ibadas nos armazens pertencentes ás
alfandegas e ás mesas de renda, ou por eltas custeados, estão
sujeitas ao pagamento de armazenagem, seja qual for a sua pro
cedencia ou destino.

55 c. Taxas de arma::enagem - E' ca~culada sobre o valor official
das mer.:adorias ou sobre o valor arbitrado na rórma da tarifa.
ElIa não é a mesma para todas as alfandegas e mesas de renda.
Na Alfandega do Rio de Janeiro cobra-se:

Até um mez, na razão de 1 'I. "/0, a contar da data da
descarga.

AL dous mezes, na razão de 2 '/. D/•. Idem.
Por todo o temp que excedel', ll'\ razão de 3 '/. %. Idem. (55)

56 d. Imposto (le phar'óes - E' a contribuição, que o Esbado
arrecada para a~lXilio da despeza que faz com a collocação destes
e ele balizas, e com outros melhordmentos nos porbos'da Republica,
em benoflcio da navegação. (Decreto n. 6053 de 13 de dezembro
de 1875.)

(5i) A recente lei oJ'ça',u,üari:l n, 3;S de 30 Jc Jeze ouro de ISgS 0:11 seu
art. 10, n. 1, dio;;poz:

c Direitos de illlpol'~aQão para COU umo, nos lermo:;;. da lei n. 2j5 dA 24 ria
dezembro de 1 li) e das d'Sp1síç'ie", le~~l.ei n qu' elh se refere; llIodific:ulos
por 'm os vnlore~ Jos ciil'eitos dos generos t:\I'ifn~os. <lo c:uuLio de 24 po.ra o
camuio 12 dinheit·os pOl' 1", e supprimidos os nddici nncs de cincoenta por
cento o sessentn. por C nt l, o rennidas as riellla s sobre tn.xns ás tn.xns,
consolidadas em u'na só, excepção feita de alguns generos Iles~a lei e peci
dcndes.'

FOl'nm, t d'vin., ma.nLirlos oS 10 li/O acl!liciOl'loao.) bl'e os dieeit s de expediente
dos generos livres do imposto de importação, de pharóes e docas.

(:\5) Consolid. cit, ,e lei orço de~\ de deZe!l1bl'J <le 194 cito
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Recahe este imposto sobre os navios estrangeiros que de·
mandam os portos do Brazil, procedentes de porto estrangeiro
ou nacional, com carga ou em lastro simplesmente, com passa
geiros ou colonos, arribados, ou em franquia. (Decreto n. 7654
de 26 de novembro de lS79, art. 11.)

A quota do imposto é cobrada na seguinte proporção:

De 40.000 dos navios até 200 toneladas
» 60 000 » » » 400 »
» SO$OOO » » » 700 »
» 100$000 » » mais de 700 »

Este imposto é devido tn,ntas vezes, quantas as entradas, que
derem as embarcações em qualquer porto nacional. Pagam mais
10 % addicional. (Leis de 30 de: dezembro de IS91 e n. 265 de
24 de dezembro de lS94.)

Exceptuam·se:
l° os paquetes a vapor de linhas regulares, os quaes são obri

gados a satisfazer o imposto nos dous primeiros portos em quo
derem entrada, quer venham em direitura, quer de torna
viagem, e desse pagamento devem pedir certificado para obter
isenção nos mais portos, em que quizerem tocar na mesma
viagem;

2° as embarcações estrangeiras empregadas na pequena cabo
tagem, as quaes pagarão uma vez s6mente em ct\da semestre a
taxa a que forem sujeitas;

3° as embarcações estrangeiras que, sahindo ele um porto em
que tiverem satisfeito o imposto, tocarem ou derem entl'ada em
outro do mesmo Estado, ou regressarem por motivo de arrio
lJada ou outro qualquer de força maior ao porto de onde partiram,
as quaes não serão obrigadas a novo pagamento do imposto;

4° as embarcações estrangeiras, que arribarem lJor motivo
humanitario de salvação de vidas, comtanto que se limitem a
desembarcar os naufragas e não façám nos portos quo.lquer
transacção commercial ou outros serviços lia seu interesse.

Para a cobrança da taxa acceita-se a lotação que constar da.
respectiva carta de registro, passaporte ou documento equiva
lente, e na falta destes documentos ou no caso de virem os
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navios arqueados em outra medida que não a tonelada, a alfan
dega ou mesa de rendas do porto da entrada procederá a verifi
cação da capacidade do navio, de accordo com as instrucções
constante da decisões ns. 561 de 28 de agosto, e 882 de 9 de
dezembro de 1878, e cobrará a taxa segundo a sua lotação em
toneladas de '2,83 metros cubicos. (Decreto n. 7554 de 26
de novembro de 1879, art. 13, e decisão de 18 de agosto
de 1892.)

-o decreto de 25 de abril de 1818, § 9°, ordenou que os navios
estrangeiros, Clue entrassem do I de novembro deste anno em
deante nos portos do Brazil, pagassem os mesmos direitos de
pharóes, que nos portos de onde sahissem fossem ou viessem a
ser obrigados a pagar o navios portuguezes; devendo estes
direitos ser augmentados ou diminuidos conforme no~ portos
estrangeiros fossem augmentados ou diminuidos os impostos
sobre nn.vi(ls portuguezes.

E-ta contribuição não era geral, e sómente se arrecadava nos
porto em que havia pharóes, como se vê claramente do edital
da Junta de Fazenda de 8de janeiro de 1820, no qual declarou-se
que, desde I de janeiro deste anno, se devia cobrar no porto do
Rio de Janeiro e no de S. Pedro do Rio Grande do Sul e nos
outros portos anele houvesse pharóes, e naquelles em que fossem
estabelecidos e se accendessem,-sendo esta contribuiç'ão de 1001's.
por tonelada, tantn.s vezes quantas se despachassem por sabida
os navios de commercio nacionaes e estrangeiros; exceptuado
os que tivessem entrado por arribada forçada e sahissem depois
para o seu destino, e as embarcaçõe costeiras, que deveriam
pagar o imposto uma vez em cada anno, embora nesse periodo
fize sem diversas viagens.

Tendo-se estabelecido um pharol no Presidio do morro de
S. Paulo, na Bahia, foi ordenado pelo decreto de 11 de julho
de 1832 que se cobrasse ahi a taxa de 800 rs., que, a titulo de
pharol, pagavam desde muito tempo as embarcações costeiras,
que navegavam barra fOra.

O decreto de 26 de março de 1833 isentou da contribuição em
qualquer dos portos do Brazil as lanchas de lotação até 40 tone
ladas, qualquer que fosse a sua mastreação.

endo elevado o imposto de ancoragem pela lei n. 99 de
31 do outubro de 1835, foi pela mesma lei extillcto o de
pharóes.

Depois de so1Irer diversas alterações, o imposto de ancoragem
foi abolido pela lei n. 6053 de 13 de dezembro de 1875, sendo
restaurado o de pharóes, cuja arrecadação é hoje regulada pelo
decreto já citado n. 7554 de 26 de novembro de 1879.

66 e. I?nlJOsto de doca - Dos navios e saveiros que atracarem
para carregal' e descarregar nas docas, pontes, cães das alfan-
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dega' e mesas de rendas, ou dos armazens externos por elIas
custeados, cobra-se o imposto de doca pelo modo seguinte:

L° Os que atracarem na parte exterior das doca, pontes ou
caes, pagarão, pOi' metro de cães occupado:

Por dia de effectiva descarga.......•.......
Por dia em que não se effectuar descarga....

600 réis
300 »

2. 0 Os que atl'acarem na parte interior pagarão sobre a mesma
base:

Por dia de effectiva descarga .
Por dia em que não se effectuar descaega .

800 réis
400 »

100 réis
(56) 50 »

3.0 Os que permanecerem nas docas, sem atracar ao caes,
pagarão por tonelada, de conformidade com a arqueação do re·
gistro das mesmas e.mbarcações:

Por dia uti l .
Por dia feriado .

Os botes, escaleres e quaesquer outras emb.1rcações miuclas, e
as que pertencerem aos navios, nada pagarão.

Não serão tambem sujeitas ao imposto de doca as embarcações
que neila entrarem, conduzindo mercadorias despachadas sobre
agua. (Decreto n. 7554 de 26 de novembro de 1879, art. 2°, e
lei n. 3018 de 5 de novembro de 1880, art. 5°.)

66 f. LegislaçãG sobre ó. importaçiio - AS disposições legis
latiras, que teein regulado a materia de impol·taçúo, cOl1;;tam
da resenha seguinte:

A Carta Régia éle 1808, que sujeitou as mel'cadorias es
ti'angeiras aos direitos de entraria de 24 %, sendo 20 % ue
direitos denominados grossos e 4 % do donativo, jã e tabelecido,
e elevou ao dobro s direitos, que até essa data satisfaziam os
vinhos, a aguardente e o azeite doce ..

O decreto de II de j llnlLO do Dlesmo anno que, na intenção de
proteger o commercio portuguez, mandou que as mercadorias
portuguezas, carregadas em navios portuguezes e sendo proprias
de portuguezes, pagassem sámente 16 %, e que os generos deno·
minados molhados fossem favorecidos com o abatimento da terça

(56) o imposto de doca roi elevado de mais 10 010 «addicionnes», con
forme as leis ns. 25 de 30 de dezembro de 1 ~I, 235 de 2\ de dezeml)l'q
de 1894, e n. 359 de 30 de dezembro de 18~5.
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parte dos direitos que até essa da.ta pagavam; e que no caso de
reexportação ou baldeação pagassem somente 4 % nas alfan
degas do Rio, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará.

Esta ultima disposição toi revogada pelo decreto de 20 de
outubro do referido anno, que sujeitou taes generos aos mesmos
direitos que pagavam antes da promulgação da Carta Régia de
28 de janeiro e decreto de 11 de j unho de 1808.

O decreto de 28 de abril de 1809 que, como medida de animação
á marinba mercante, determinou que os generos e materias
primas de que necessitassem os donos dos novos navios para a
primeira construcção e armação, quando tae generos fossem
transportados em navios portuguezes, pagassem somente metade
dos direitos.

O decreto de 18 de outubro de 1810, que reduziu a 15 % os
direitos de 24 0/. sobre as mercadorias Inglezas importadas por
subditos portuguezes. Teve por fim esta medida coliocar o com
mereio portuguez em pé de igualdade com o commercio inglez,
que, em virtude do art. 15 do Tratado de Commercio de 19 de
fevereiro deste anno, celebrado com a Grã-Bretanha, gosava
desta reducção de direitos para as mercadorias de pl'ocedencia e
invenção britannica.

O alvara de 17 de ftwereiro de 18/1, quo ampliou o favor dos
direitos rle 16 "/0 de entrada às mercadorias da A~ia e da China
ou de qualquel' porto e ilha nacionaes ou estrangeiras além do
Cabo da Boa Esperança, e sujeitou as da Costa da Africa, Diu,
Damão e Gôa á meta"le dos direitos, quando conduzidas em navios
portuguezes.

O alvara de 26 de maio de 1812, que regulou os dil'eitos de reex
portação e baldeação, o tempo de demora das mercadorias nas
alfandegas, e deu outras providencIas relativas.

O decreto de 25 de abril de 1818, que, no intuito de crear
fundos para os melhoramento que o Estado do Reino exigia,
reparar os estrago e satisfazer as despezas causadas pela guerra,
ordenou:

1.° Que cessassem por espaço dO} 20 annos quaesquer liber
dades ou isenções sem excepção de pessoas, ainda me mo dos
generos destinados á Familia Real, ao serviço do Exercito e ela
Marinlla, exceptuados, porém, os livres por lei em favor de algum
estabelecimento de industl'ia ou cultura, e os que eram permit
tidos aos mini tros das córte~ estrangeiras, e se cobrassem os
direitos ne ta época eS'abelecIdos.

2.° Revogou a prohibição ab30luta da entrada dos vinhos e
aguardente e trangeiras, estabelecida pelo alvará de 20 de
setembro de 1710, e estabeleceu as taxas obre estes e os nacionaes,
favorecendo os ultimas com direitos menores para terem prefe
rencia e por serem de melllor qualidade. As taxas marcadas
neste decreto eram fixas.

3.° Concedeu o abo.timento da quarla parte dos direitos a estes
mesmos genel'os de origem estrangeira, quando conduzidos em
navios de construcção e equipagem portuguez3. e por conta de
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portuguezes; e o de 5 %, sob iguaes condições, aos generos de
producção portugueza, que não gosassem da isenção dos direitos
concedida pelo alvara de 28 de abril de 1809 aos generos fa.bri
cados nas manufacturas em gl'ande.

4.°Reduziu a 15 0/" os direitos de 16 "/0 a que estavam sujeitas
as mereadorias portuguezas, e a 19 % os de 24 % das merca
dorias estrangeiras, quando estas fossem conduzidas por navios
de construcção e equipagem portugueza.

O aivara de 30 de maio de 1820, que para obstar a qualquer
abuso que se pudesse introduzir na arrecadação da renda dos
vinhos, azeite e bebidas alcoolicas, como para favorecer o pro
~resso da industria e cultura, estabeleceu direitos addicionaes
de 8. 000 por pipa de 180 medidas de vinho estrangeiro, sendo
applicados estes direitos ás despezas militares e de estabeleci
mentos publicos : e revogou o favor da reducção da quarta parte
dos direitos concedidos aos vinhos, aguardente e azeite estran
geiros vinrlos em navios portuguezes, por causa de ter-se dado
preferencin. á producção estrangeira, deixando-se ele transportar
a nacional; reduziu finalmente á metade os direitos do sal de
Portugal e Algarves, devendo o outro sal portuguez pagar 80
réis por alqueire, (medida do Rio de Janeiro) e o estrangeiro,
direitos dobrados.

O alvará de 30 de dezembro de 1822, que:-
lo sujeitou o rapé estrangeiro aos direitos de 24 %. excepto

o inglez que continuaria a pagar 15 % na conformidade do Tra
tado de 19 de fevereiro de 1810;

20 prescreveu que os generos e mercadorias de produCÇ<"io,
pescaria, manufactura ou industria portugueza, importados em
navios e por conta de estrangeiros, pagassem tambem 24 "/0' á
semelhança do praticado com todas as nações;

3° alterou os direitos dos generos molhado, dando·lhes taxas
mais favoraveis, sem di. tincção de procedencias.

A portaria de 4 de março de 1823, que reduziu a 15 % os
direitos das mercadorias inglezas de proprieilade brazileira, tra
zidas de Lisboa em navios pertencentes a brazileiros, devendo
pagar iguaes direitos os generos portuguezes embarcados em
navios da mesma nação, quando esses generos pertencessem a
brazileiros.

A decisão n. 54 de 4 de abril de 1826, que uniformou em todo
o Imperio a arrecadação dos direitos de consumo, ad vaIO/'em,
mandando adoptar nas provincias a pauta da Alfandega do Rio
de Janeiro.

A lei de 27 de novembro de 1827, que ampliou ás mercadorias
da Asia, de origem, producção e manufactura portugueza, im
portadas por estrangeiros, o favor elos direitos de 15 % concedidos
ás importadas por brazileiros em navios brazileiros.

A lei de 24 de setembro de 1828, que ullifol'mou os direitos
de todas e quaesquer mercadorias e generos estrangeiros,
sem distincção de importadores, fixando aquelles direitos em
15 %.
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A lei de 25 do mesmo mez e anno, que reduziu a 2 "/0 os direitos
de baldeaç'ão e reexportação para todas as mercadorias impor
tadas, sem distincção de origem, ficando assim derogado o al
vará de 26 de maio de 1812.

A lei de 15 de novembro de 1831, que, permittindo a impor
tação da polV"ora, sujeitou-a a direitos de 50 "lo.

A lei n. 99 de 31 de outubro de 1835, que elevou os direitos
do chá a 30 %.

O decreto n. 36 de 6 de maio de 1839, que elevou a 50 % os
direitos dos vinhos e bebidas espirituosas de procedencia estran
geira, salvo das nações IXlm que houvesse Tratados.

A lei n. 243 de 30 de novembro de 1841, que elevou a 50 o/u
os direitos do chá, e reduziu a 5 % os dos relogios de algibeira,
joias, vasos e utensis de ouro e prata.

Esta lei autorisou tambem o Governo a r')l):":1r por meio de
nova tarifa que organisaria, logo que findassem os tratados em
vigor, direitos de importação, cujo minimo fosse de 2 % e o ma
ximo de 60 %.

Para dar execução a esta lei, nomeou o Governo, por decreto
n.294 de 17 de maio de 1843, uma commissão encarregada de
organisar a nova pauta, e estabeleceu as bases para essa orga
nisação.

O decreto n. 292 de 7 de junho de 1843, que autorisou igual
mente o Governo a reformar o art. 252 do regulamento de 22 de
junho de 1836 e outros, respectivos á formação das pautas das
alfandegas.

A lei n. 317 de 21 de outubro de 1843, que prorogou a autori·
sação concedida pela lei n. 243 de 30 de novembro de 1841, para
reformar a tarif", das alfandegas sob as bases ahi mencionadas,
antes que findassem os tratados em vigor, comtanto que da ele
vação dos direitos não resultasse monopolio em favor de nação
alguma.

Para cumprir o disposto nesta lei e na de n. 243 de 30 de
novembro de 1841, mandou o Governo, pelo decreto n. 376 de
12 de agosto de 1844, que de 11 de novembro em diante se
executasse a tarifa que acompanhou o referido decreto n. 376.

Esta tarifa estabeleceu as razões de 60 %, 50 %, 40 %, 30 %,

25 %,20 %. 10 o/u, 6 %,5 %, 4 o/u e 2 %.

A lei n. 345 de 24 de maio de 1845, prorogando por seis mezes
para o exercicio de 1845-1846 a lei de 21 de outubro de 1843,
supprimiu a autorisação concedida nesta lei para reforma da
tarifa.

O al't. 29, porém, da lei orçamentn,ria, n. 369 de 18 de setem
bro de 1845 para o referido exercicio, prorogou a autorisação ao
Governo para alterar a tarifa promulgada com o decreto n. 376
de 19 de agosto de 1844, até que a mesma tarifa. fosse definitiva
mente approvada por lei, dando-lhe faculdade, para alteral·a
desde logo, para mais ou para menos.

O decreto n. 536 de 1 de outubro de 1847, art. 2°, que mandou
cobrar de 1 de julho de 1848 em diante mais 1/3 dos direitos 00-
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tabelecidos na tarifa sobre as mercadorias estrangeiras impor
tadas em navios estrangeiros, exceptuando de direitos di1feren
ciaes as mercadodas das nações qne tratassem em pé de igual
dade as mercadorias brazileiras,e bem assim, daquellas com qne
honvesse Trata':1os.

A disposição do art. 20 deste decreto não chegon a ter ex
ecnção; porque, tendo o decreto n. 551 de 7 de fevereiro de 1848
prorogado para 1 de janeiro de 1849 o prazo maccario no decreto
n. 536 para começar a cobrança dos direitos di1ferenciaes, prazo
que ainda foi prorogado até I ele janeiro de 1850 pelo decreto
n. 557 de 1 de outubro de 1848, foi aquella finalmente revogada
pelo decreto n,. 608 ele 4 de maio de 1849.

A lei n. 514 de 28 de outubro de 1848, que elevou a 80 % as
taxas sobre a roupa, calçado e obras de marcenaria, vindas do
estrangeiro.

De conformidade com esta lei, baixou o decreto n. 1914 de
28 de março de 1857, acompanhando a nova tarifa.

O decreto n. 1967 de 26 de agosto de 1857, que alterou as
taxas de alguns artigos da mesma tarifa.

O decreto n. 2139 de 27 de março de 1858, que alterou tam
bem algumas taxas de diversos :J.rtigos da citada tarifa.

O decreto n. ~684 de 3 de novembro de 1860, que, em vir
tude da autorisação concedi da pelo art. 29 da lei ll. 369 de 18
de setembro de 1845, e art. 28, § 10, da lei n, 939 de 26 de
setembro de 1857, e art. lI, § lo, da lei n. lIl4 de27<ie
setembro de 1860, promulgou a nova tarifa.

A lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, ad. 90 , que auto
risou o Governo a reformar a tarifa das alfandegas e permittiu
a elevação a.té mais 20 % das taxas sobre os tecidos de seda,
porcellanas, crystaes, fumo, madeira em obras ou quaesquer
objectos de luxo.

Em consequencia da autorisação dada, baixou o decreto
n. 4343 de 22 de março de 1869, promulgando outra tarifa.

A lei de 26 de setembro de 1867 autorisou a cobrar em moeda
de ouro pelo seu valor legal 15 % dos direitos de importação.

O decreto n. 4499 de 2 de abril de 1870, que, em virtude
da autorisação concedida ao Governo pelo § 9" do art. lodo
decreto n. 1750 de 20 de outub1'o de 1869, alterou os direi tos
taxados em diversos artigos da tarifa das alfandegas.

O decreto n. 558 de 31 de março de 1874, que, em virtude
da autorisação da lei n. 2348 de 25 de agosto de 1873, art. II,
reformou a tarifa ele 1869.

A lei n. 2670 de 20 de outubro de 1875, art. II, n. 4, que
autorisou o Governo a rever a tarifa das alfandegas, podendo
diminuir nas provincias fronteiras os direitos de importação, não
~Ó sobre os tecidos de algodão, como sobre os artigos que po
dessem ser introduzidos por contrabando.

A lei n. 2792 de 20 de outubro de 1877, art. Il, ns. 1 e 2,
prorogou esta autorisação, facultando ao Governo corrigir os
valores officiaes das mercadorias, que os não tivessem approxi-
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mados do preço real do mercado importador, ou elevar até 5 %

mais a porcentagem sobre os direitos de importação, e até 10 %

mais a razão dos direitos dos vinhos, licores e mais bebidas al
coo11cas, cristaes, porce11anas, moveis ele madeira fina e objectos
de mero luxo.

Em coosequencia ua autoris:lção concedida no art. 11, n. 1, da
lei n. 2792 citada, baixou o decreto n. 7101 de 30 de no
vembro de 1878, sujeitmdo a taxas especiaes diversas merca
dorias despachadas para consumo nas alfandegas do Rio Grande
do Sul e na de Corumbá, em Matto Grosso.

A lei n. 2940 de 31 de outubro de 1879, art. 21, autorisou
ainda o Governo a reduzir na importação as taxas, que nessa
data pagavam os vinhos communs, as joias, e bem assim as que
recahiam sobre generos estrangeiros dos paizes, que. por sua
parte favorecessem os generos nacionaes de maior producção, e
a rever a tarifa das alfandegas das provincias fronteiras.

Por força desta autorisação baixou o decreto n. 7552 de 22
de novembro deste ultimo anno, que foi substituido pelo decreto
n. 8358 de 21 de dezembro de 1881, promulgando a nova tarif~,

org:1nisada em virtude da autorisação concedida ao Governo pela
lei n. 3018 de 5 de novembro ele 1880.

A Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesa de Rendas,
que foi mandaela executar pela circular de 24 de abril ele 1886.

A lei n. 3113 de 15 de outubro de 1885, que autorisou o Go
verno a rever a tarifa das alfandegas; e na sua conformidade foi
elaborada nova tarifa, mandada vigorar pelo decreto n. 8745
de 22 de abril ele 1887.

A lei n. 8348 de 20 de outubro ele 1887, art. 15, que mandou
fazer algumas alterações na tarifa de 92 de abril deste anno ;
e pelo seu art. 8" n. 10, declarou, que eram isentos dos
direitos de expediente as 111achinas e apparelhos importados
para a primeira installação de fabricas de qualquer natureza,
com as limitações que o governo julgasse convenientes.

Estas isenções foram ampliadas pela lei n. 3395 de 24 de no
vembro de 1888. (57)

- Da E~;po"{aÇaO

57. Os elireitos de exportação são arrecadados sobre o valor
das mercadorias exportada~, fixado na pauta semanal ou arbitrado
na fórma estabelecida pal'a o despacho de mercadorias ad

valOl'em, e sob as razões estabelecidas. (Leis ns. 2740 de 22 de
'etembro de 1875 e 3140 de "O ele outubro de 1882.)

A pauta semanal ou a tabella elos preços, que servem de base
para o calculo elos direitos de exportação, é organisada no ul-

(57) Vide o mais nas .Iudbar,ões histol'!cas* li pagina 29"
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timo dia util de cada semana, e as razões em que são cobrados
esses direitos são as seguintes: (58)

Aguardente, cabello e crina, cacáo, castanhas, couros, fumo e
seus preparados, gomma elastica, madeiras, excluindo o pinho,
e piassava, 9 %;

Café, e lã em rama, 7 % ;

PaIvara fabricada por conta do Governo, e metaes preciosos em
pó, pinha, bILr!'a ou·em obras, 1 1/2 % ;

Ouro em barra, fundido na Casa da Moeda, I 1/2 % ;

Diamantes, I %.

Todo.> os mais generos de producção e manufa.ctura do Districto
Federal, com excepção daquelles que, por disposição de lei, são
isentos dos direitos de exportação, pagam 5 % •

• 67 a. Legislaçcto sobre a exportação - Os direitos de ex
portação teem passado por successivas alterações. A partir de
1808, essas alterações tem sido ordenadas pelas leis seguintes:

A Carta Régia de 28 de janeiro ele 1808 (que abriu os portos
do Brazil ao commercio estrangeiro) permittiu não só aos
nacionaes, como aos subditos das outras nações, exportarem
para os portos que quizessem, todos e quaesquer generos de pro
ducção colonial, á excepção do páo-brazil e outros notoriamente
estancados, pagando na sabida os direitos nessa época estabele- )
cidos nas respectivas capitanias.

Para animar a acclimação e cultura das arvores de especiaria
fina e outros vegetaes preciosos pelos usos que teem na phar
macia, tinturaria e artes; estabeleceu a Real Resolução de 27 de
julbo de 1809 sobre consulta do Tribunal da Real Junta do Com·
mercio, Agricultura, Fabric?s e Navegação do Estado do Brazil,
não só premias pecuniarios e distincções honorificas aos indi
viduas que mais se distinguissem em qualquer dos ditos ramos
de cultUl'a, co.mo tambem isentou-os do recrutamento, «em
quanto se occupassem em objectos de tanta importancia á pros
peridade do commercio e riqueza do Estado».

Esta resolução foi publicada pelo edital de 7 de agosto do
dito anno de 1809.

Reconhecendo-se, porém, que estes premias não tinbam sido
suffi.cientes para promover com efficacia a introducção e cultura
de todos os vegetaes uteis, a que se referia aqueUe edital, foi
pelo alvará de 7 de julho de 1810 ordenado que por espaço de 10
annos gozassem de isenção de direitos de importação e de expor
tação os productos daquelles vegetaes exoticos ou indigena,
devendo a isenção dos direitos de exportação começar da data da

(58) Tra~a-se de impos~os da União s6mente.
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primeira exportação dos productos das referiuas plantações, e :1
dos dizimas, de que tambem ficavam isentos, a contar da data
da primeira colheita. •

Para dar impulso ás fabrica' nacionaes, mandou o alvará de
4 de fevereiro de 1811 isentar de direitos de sabida os productos
das mesmas fabricas, despachados dos portos de Portugal, Brazil,
Ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde, Costa da Africa Occi
dental e Ilhas adjacentes, pertencentes á Real Corôa, com destino
a quaesquer porto" nacionaes ou estrangeiros.

A necessidade de augmentar a renda do Estado para acudir ás
despezas da guerra e reparar os estragos por esta produzidos no
Reino, determinou o alvará de 25 de abril de 1818, mandando
cassa.r por espaço de 20 annos todas as isenções de direites até
então concedidas, exceptuando os productos das fabricas, e esta
beleceu os direitos de 600 réis por arroba de carne secca expor
tada para portos estrangeiros, devendo estes direitos ser de 200
réis, quando o genero fosse conduzido em navios de construcção
portugueza e tripolados por portuguezes.

Sujeitou tambem o ouro e a prata em barra e em obras, os
diamantes'lapidado:>, pedras preciosas e a moeda estrangeira aos
direitos de 2 %, devendo os demais generos continuar a pagar
os direitos on subsidias que então pagavam, caso fossem iguaes
ou superiores aos referidos 2°/, a que ficavam sujeitos os
mesmos generos, e a differença, no caso de serem inferiores,
visto não considerar-se addicionalo imposto de 2 %.

Para facilitar a prompta expedição dos generos, creou o decreto
de 7 de julho de 1818 uma mesa denominada-do Consulado de
sahida-na Alfandega da Côrte, a qual incumbia arrecadar os
2 % de exportação de todos os generos, estabelecidos pelo citado
alvará de::!5 de abril de 1818.

Tendo·se suscitado duvida sobre a intelligencia do § 7° do re
ferido alvará de 25 de abril de 1818, pretendendo alguns nego
ciantes que nos ditos 2 % estavam comprehendidos os impostos
que eram obrigados a pagar para as despezas da Real Junta do
Commercio, veiu o decreto de 22 de outubro do mesmo anno
declarar que os direitos de 2 % a que se referia o aivara de 25
de abril eram independentes do imposto para a mesma junta.

O decreto de 13 ele maio de 1821 mandou que 032 "/0 de sahida
não fossem cobrados nos casos de comme~cio de cabotagem ou
de porto a porto do Brazíl.

A lei de 4 de dezembro de 1830, art. l°, determinou que o
algodão exportado de qualquer das provincias para fóra do Im
perio pagasse de dizimo e exportação os mesmos direitos que
pagava o genero exportado do Rio de Janeiro, e que a carne
ecca não pagasse, além do dizimo, mais de 10 % do seu preço

no merca.do das mesmas provincias, em que até essa época pagava
maiores subsidias. A decisão de 5 de janeiro de 1831, sob n. 4,
declarou que os direitos de exportação do algodão eram de 2 n/o.

Para uniformisal' a arrecadaçã,o dos impostofl e evitar a mul
tiplicidade de taxas, qlle, sob di versos titulas, pagavam alguns

.\. f'. 19



- 29J-

generos de producção nacional, e acabar com as imposições insi
gnificantas e odiosa, que mais s rviam de vexame aos contri
bllintes do que de utilidade á renda publica; a lei de 15 de no
vembro de 1831, art. 51, § l°, aboliu todas as imposições de
qualquer denominação sobre a importação e exportação dos
generos e mercadorias transportados de umas para outras pro
vincias, tanto nos portos de mar, como nos portos seccos e
registros.

A lei de 24' de outubro de 1832, que dividiu as rendas do
E'tado em geral e provincial, determinou no art. 75 que o as
sucar e o tabaco pagariam sómente o dizimo que estivesse em
pratica pagarem em cada provincia, e o direito de 2"/0 do
Consulado de sabida para fóra do Imperio, Dcando abolidos todos
os impostos, quaesquel' que eILes fossem, que até entã pagavam.

O r!ecreto de 26 de março de 1833, que promulgou o r guIa
mento das Administrações de diversas rendas, de larou que o
imposto de exportação dos generos nacionaes para fóra do Im
perio era de 2 0/", nos t.ermos do alvará ele 2.5 de abril, decretos
de 7 de .i ulho e 22 de outubl'o de 1818, 13 de .lJaio de 18:..1,
art. 51, § I", e art. 13 da 1 i de 15 deno',embro de 1831, e art.75
da lei de 24 de outubro de l83'~; devendo, porém, o café ficM
sujeito ao pagamento de 2 "/0' só no caso de seu prcço exceder a
4 000 por arrúba, e dahi para baixo a 80 réis, na conformidade
da Carta Régia de 18 de março de 1801.

A decisão n. 119 de 4 do me mo mez e anno declarou, que a
moeda brazileira exportada para fóra do Imperio devia pagltr O"
direitos (lo Consulado, com attenção ao valor que as moedas
tivessem no mercado, segundo o agia corrente na. occa. ião do
despacho.

A lei n. 99 de 31 de outubro de 1835 a.holiu os direitos de
10 % da carne secoa exportada da provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, e a contrlbuição de 60 réis por sacca de algodão
exportado de Pernambuco. Elevou a 7 % os direitos de 2 %,

mandando deduzir os 5 % accrescidos do dizimo,dos generos que
o pagavam na exportação para fora do Imperio, cessando qnal
quer outra imposiçã.o sobre fi. mesma expol'tação, e fican rl0 o
resto da quota do dizimo pertencendo á renda provincial. Eita
dispo ição, porém, não comprebendeu os couros xportados da
provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, que continuaram a
pagar 20 %, sendo reduzidos posteriormente a 15 % P la lei de
27 de outubro de 1836, e a 10/0 pela lei u. 514 de 28 de outubro
de 1848.

A lei n. 369 de 18 de setembro de 1845, no art. 24, deter·
minou que nos direitos dos couros se fize.se o desconto de 201'éis
em cada um, como restituição do.> direitos de importação do sal
empregado na salga dos mesmos couros.

Os direitos de 7 % dos generos nacionaes foram reduzidos a
6 % pela lei n. 668 de II de setembro de 1852, ficando o governo
autorisado pelo al't. 12 da mesma lei a reduzil·o. a 5 %,re
du.cção esta, que o decreto n. 1133 de 23 de maio de 1853 eITe-
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ctuou, e a lei n. 719 de 28 de setembro deste ultimo anno
con firmou.

Elevado de novo a 7 % pela lei n. 884 de I de outubro
de 1856, foram pela lei n. 1040 de 16 de setembro de 1859
reduzido a 5 "/0'

Alei n. 1114J.e 27de setembrode 1860, no art. 11,§2°,
autorisou o Governo púra cobra.r até o fim do exercicio Ja mesma
lei o impo to addicional de 2 % sobre os productos nacionaes
sujeitos a direitos de 5 % na exportação, começando a cobrança
do I ue janeiro de 1861.

E -ta autorisação foi prorogada em todas as leis dos orçamentos
posteriores até á de n. 1352 de 19 de setembro de 1866, art. 60

,

que limitou a prorogação ao primeit'o semestre do exercicio
de 1867-1868.

A lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, eliminando os di
reitos addicionaes. elevou a 9 % os direitos de 5 %.

A lei n. 2740 de 22 de sebmbro de 1875, art. 13, sujeitou
a.os direitos de 9 0/", na expOI tação, o cafe, o fumo e seus prepa
rados, couros, gomma elastica, cacáo, herva-mate, aguardente,
pia sava, madeiras, castanhas. sebo ou graxa, cabello ou crina,
e reduziu os direitos de 15 0

/ 0 do pao-brazil aos de 9 % das
outras madeiras; mandou cobrar 7 % do assucar, algodão e Jã
em rama, e 5 % dos d'Jmais generos de producção nacional,
exceptu:>.ndo os diamantes, ouro em pó ou em barra, e prata em
barra, que continuaram a pagar as taxas a que esta\'am sujeitos,
e os generos constantes da tabella A, que acompanhou a lei,
que ficaram isentos de dil'eito;: de exportação.

A lei n. 314 de 30 de outubro de 1882, conservando os di
reitos de 9 0

/ 0 do, aguardente. cabeIlo ou crina, cacáo, castanhas,
couros, fumo e eus preparados, gomma elastica, madeiras, pao
brazil e piassava, e os de 7 % da lã em rama, - reduziu á esta
ultima razão os direitos do café e herva-mate exportada para
quaesquer portos, e i entando-a de direitos, quando exportada
para os da Europa e America do Norte. Conservou igualmente os
â~reitos de 5 % dos demais generos, que a elle" eram sujei tos;
reduziu á esta razão os do algodão e do as ucar, e ampliou a
i ·enç5.o de direitos a diversos generos não menciona.dos na itada
tabella da lei n. 2640 de 22 de setembro de 1 75. .

A leI n. 331. de 6 de outubro de 1 86 mandou "e criptul'ar
em uma só verba, deb'\ixo elo titulo-Exportaç"o-as rendas de
21/2 % da polvor!l, de 1 1/2 % do ouro em barra., e de I % dos
diamantes. et ., etc.

O decreto do Governo Provisorio n. 724, de 6 de setembro de
1890 extinguio o impo~to geral de exp'Jrtação d,\ herva-mate,
de qualquer procedencla.

- Finalmente, a Constituição Federal de 24 de fevereiro de
1891 de larou, ser da competencia exclusiva dos Estados federa.
dos, decretar impostos sobre a exportação de mercadorias da
sua, propria producção.
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Otltl'as contribuições Qclttaneil'as

68. Além das taxas ou clil'eitos, que já foram menciona.uos,
cobram-se ainda pelas alfandegas algumas imposições menores,
para fins ou sel'viços de cal'idade, ou em favor da receita municipal
do Districto Federal.

As disposições regulamentares destas imposições são as se
guintes:

Contl'ibuição para as casas de ca1'idade.- Na cidade do Rio de
Janeiro a contribuição, que se deve arrecadar para a Santa
Casa le Misericordia, de cada vez que as embarcações nacio
naes e estrangeiras sahirem, é a seguinte:
De cada pessoa de equipagem das embarcações que nave·

gam barra fóra, para os portos do Districto Federal
e Estado do Rio de Janeiro , , . $200

Idem idem das embarcações que navegam para os outros
portos da Republica, ou de longo curso , . . . . . . . $640

De cada galera ou barca, pelo casco , , . . . . . . . . 6 000
De cada brigue, brigue-barca, bergantim, prttacho, Iliate

ou palhabote, idem , . . . . . . . 4 00
De cada sumaca "....... 2$560
De cada lancha, idem , . , . , , . . . . . . . . . . . 1$280

A presente disposição é extensiva a todas as cidades da Repu·
blica onde houver alfandegas, e o imposto será integralmente
applicaelo em favor dos hospitaes de misericordia dessas cidades,
si expressamente se sujeitarem aos mesmos onuS da Santa Casa
da Misericorelia do Rio de Janeiro, relativos ao tratamento dos
tripolantes. (Regulamento de 1860, are. 698, lei n. 2.348 de 25
de agosto de 1873, art. 13, decisões ns. 345 de 25 de setembro
de 1873, 121 de 16 de março de 1875, 117 de 24 de julho de 1882,
12 de 5 de fdvereiro, e 138 de 30 de setembro de 1885.)

Da contribuição precedente são isentos:
1.0 No porto do Rio ele Janeiro, os navios e marinheiros el(LS

nações, cujos Governos declararem prescindir do tratamento de
seus subditos no hO pital da Santa Casa da Misericordia ;

2.° Em todos os portos da Republica, os v(Lpores nacionaes que
tenham obtido privilegio de paquetes, os quaes gosam das rega·
lias dos navios de guerra;
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3.° Os navios que arribaram a qualquer porto da Republica,
por motivo humanitario de salvação de vidas, comtanto que se
limitem a desembarcar os nauft'agos e não façam nos portos
quaesquer transacções commerciaes ou outro~ serviços de seu
interesse. (Lei n. Z79Z de 20 ele outubro de 1877, ad. 26, do
cisões ns. 417 de 7 de novembro de 1874, 80 de 15 de fevereiro,
o 384 de 4 de setembro ele 1875, 115 de 8 de março de 1876, de
13 de novembro de 1883, e n. 47 de 8 de junho de 1888.)

- O navio de cabotagem sahido da Capital Federal com des·
pacho para algum outro porto do Districto Federal ou do Estado
do Rio de Janeiro, que dirigir-se a outro destino, será obrigado
a satisfazer, no porto em que dér entrada, a diíl'erença do que
eleveria pagar, si despachasse para fóra do Estado, e a alfandega,
que a arrecadar, a remetterá á do Rio de Janeiro.

Do mesmo modo se procederá quando o navio de cabotagem
sahir com despacho de um porto para outro do mesmo Estado e
dirigir-se a outro destino. (ReO'ulamento de 1860, art. 700, leis
ns. 1704 de 28 de junho de 1870, art. 14, e 2348 de 25 oe
agosto de 1873, art. 13.)

- Na Alfandega do Rio de Janeiro, tambem arrecada-se em be
neficio do hospital geral da Santa Ca a ela Misericordia e dos
Lazaros, uma contribuição na razão de 5 réis por kilogramma de
vinho e mais bebidas alcoolicas e fermentadas, que forem des
pachadas para consumo, para ser applicaela ao curativo da
equipagem enferma dos navios mercantes. (Regulamento de 1860,
art. 701; lei n. 3313 de 16 de outubro de 1886, art. 18; decisões
n. 181 de 6 de abril de 1869, e de Gde abril de 1894.)

E ta ultima contribuição é cobrada nos outros portos mario
timos da Republica na razão de I 000 em pipa, e 5 réis por duzia
de garrafas de bebidas alcoolicas e fermentadas, e o seu pro'lucto
entregue ás casas de caridade do lagar, para ter a mesma appli
cação. (Regulamento de 1860 art. 701, e decisões de 20 de março
de 1865 e n. 272 de 29 de julho de 1873.) (59)

(53) Consolido cit., nrts. 6011\ 6l1.
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Imposto para a ilItmícipalidade-De toda a aguardente, vinhos,
licores e mais bebidas alcoolicas e fermentadas, procedentes de
portos estrangeiros, que se despacharem para consumo do Dis
tricto Federal, cobra·se a ta,xa de 3,75 réis por kilogr:.tmma.
(Regulamento de 1860, art. 710, e decisões n. 181 de 6 de abril
de 1869, e de 6 de abril de 1894.)

O producto liquido Gleste imposto será mensalmente entregue á
Intendencia Municipal. (Regulamento de 1860. art. 712 e decisão
de 16 dejunho ele 1862.)

Sobre o imposto, de que se trata, arrecada·se mais o addi·
cional de 30°/., com applicação especial aos Institutos de Assis
tencia do Districto Federal. (Lei n. 3396 de 24 de novembro de
1888, art. 10, e decisão n. 6 de 3:J de janeiro de 1889.)

69. Indicações historicas- O nosso regimen aduaneiro, em
relação ao commercio externo, nunca obedeceu aos intuitos de um
systema. deliberado: nem livre cambista, nem proteccionista, nem
tão pouco, exclusivamente fiscal.

Examinando as cousas de perto, chega·se á convicção de que,
em geral, predominara o intuito fiscal, isto é, a necessidade
de obter maior .arrecadação para a receita publica; o que, toda
via, não exclue que nas diversas reformas aduaneiras appare
cessem disposições, ora de caracter liberal, ora de caracter mani
festamente proteccionista.

Taes disposições fJram, entretanto, umas vezes isoladas, e
outras, menos reflectidas, sem vis \1' ao estabelecimento de um
systema geral, duradouro, em vista das condições economicas do
paiz.

E embora tenhamos tido trabalhos valiosos de diversa commis
sões especiaes sobre a materia; na. pratica, ainda carecemo' muito
fazer, para bem aproveitar essa fonte abundantissima do. receita
do Estado. favorecenllo, ao me mo tempo, o desenvolvimento
das ind ustri"s nacionaes, que se achem nas· condições de bem
merecel·o.

No primeiro periodo, em que foram abertos os portos do Brazil
ao commercio estrangeiro, parece que a mente do Governo fôra
a <.Ie ver inaugurado um systema, "elativamente libe1'Clt, mas sem
esquecer no todo o interesse industrial do paiz.

A Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, que mandou abrir os
referidos portos, diz expressamente:

« Que são admissiveis nas Alfandegas do Brazil todos e quaes
quer generos, fazenda.s e mercadorias transportadas, ou em
navios estrangeiros das potencias amigas, ou em navios dos
vassallos portuguezes ...

«Que não só os mesmos vassallos, mas tambem os sobreditos
estrangeiros, podiam exportar para os portos que bem lhes
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parecessem, a beneficio do commercio e agricultura (que tanto
desejo promover, diz o texto) todos e quaesquer generos e pro
ducçõe coloniae, á. excepção do páo bl'a:;il e outros noto,'ia
mente estancados (60), pagando por ~ahida o mesmos direitos já
estabelecidos nas re pectlva' capitania, ficando, entl'etanto, como
uspenso e sem vigor, todas as leis, cartas nJgias ou outras ordens

que ate aqui prohibiOom neste Estado do Bra:;it o ?'eCipl'oCO com
mel'cio e navegação entre os meus vassallos e est?'angeiros»,

Mas tendo o alvará de I de abril de 1808 revogado o de 5 de
janeiro de 1785, e, sendo conseguintemente dahi em deante licito
a qualquer dos vassallos estabelecer no Brazil todo genero de
manufacburas, sem exceptuar alguma, fazendo seus trabalhos em
pequeno ou em gl'ande, como entendessem ou mais lhe con,
viessem; fóra de~de logo declarado pelo alvará de 28 de abril de
1809, que as materias primas importadas para as manufactul'as
nacionaes, ficavam isentas de qtlaesque?' direitos; e bem as im,
que os geueros e materias primas necessarias para a primeira
construcção e armação de novos navios, quando transportadas
por navios portuguezes, somente pagariam a metade dos direitos.
Estas disposições do ai vará de 1809 foram depois ampliR.das,

Na Carta Regia de 7 de março de 1811, dirigida ao Clero,
Nobl-eza e Povo de Portugal, dando as razões da sua conducta,
quanto ao novo systema inaugurado na Colonia-B?'Oo:;il, o Sr,
D. João disse positivamente: «Que a sua resolução soberana (da
abertura dos portos) fOra fun lada em U"ande e liberal systema
de Economia Politica». (61)

Fosse, porám, qual fosse a boa mente do Governo nesse mister,
o caso é, que os melhore" re ultados a colher foram tambem
de, de logo obstados em sua maior parte, por força do Tratado de
Commercio, feibo com a Grã-Bretanha em 1810, pelo qual, se con,
cedendo 9 % de direitos pre(tJl'enciaes em favor das mercadorias
inglezas; dahi seguiram- e, real e fat:J.lmente, dous factos. cada
qual mais prejudicial aos interesses economicos e financeiro' do
Bl'azil,

Estes dou facto' fora.m: primeil'o, que os mercados cou u
midore do paiz e tarDaram monopolios exclusivos das merca.,
daria inglezas, vi to como, emquanto esta somente pagavam
dil'eitos na razã do 15 %, os O'ener0 de qualquel' outl'a proce
cedencia (e até os de Portu<ral!) pagando na razão de 24 n/ , não
podiam vir aos nossos mercados; o segundo facto, aliás con e·
quencia do primeiro, - que todos os generos da producção
brazileira ficaram entregues, quasi incondicionalmente, á grande

(60) cEs os ontro ganaras, notoriameute estancados», eram cntã.o: os dia·
mante. , o lllnl'fllll e n ul'lclla t aos qunes foi l pllr al\rRrá de 2 de maio do
mesmo nnuo (I O'), nddicionndo 0« tnnque (mon polia) dClS cartas de jog-nr,
isLo é: a CorOa. se tendo reservado o cOil.11l1ercio de tnes g nf.H'OS no Brazil e
lO:l.í rlominios pol'Luguozes , «SÓ o cOl1Ll'nctnnte (nl'rematanle ou nl'renrla.lat'io)
podin rubl'ical-os ou vcndel-os~.

(01) , ih'n USUal', «Estudos do nem (Jommulll', pag, VI.
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nação importadora, que lhes fixava o preço, segundo ás proprias
con veniencias.

E quanto não temos soffrido até hoje desse prime\ro passo
errado do Governo de 1810 1...

Salvas peqnenas modificaçães em especies particulares, o sy;;
tema aduaneiro de 1808, com os favores di{ferencíaes para com
a Grã-Bretanha, continuou a subsistir, mesmo depois da nossa
illdependencia politica. Era, antes de tudo, necessario que fin
daEse o prazo do Tratado com aquella potencia, para que se
pudesse realizar qualquer reforma de caracter geral, como seria
de boa l'azão na materia.

Corntudo, já no anno de 1826, foi promulgada a decisão n. 54
de 4 de abril, pela qual se ulliformisou em todo o lrnperio a
arrecadação dos di,-eitos de consumo (ad valorem), manelando-se
adoptar nas alfandegas provinciaes a mesma pauta da Alfandega
do Rio de Janeiro. E tendo neste mesmo anno o Governo do
Brazil celebrado um tratado de commercio com a França, e no
anno eguinte (1827) com varias outras nações (inclusive novo
tratado com a Inglaterra), tornou-se então passivei a adopção de
uma medida geral a respeito do cornmercio e:llterno da impor
tação.

Neste sentido fvi, com effeito, promulgada a lei de 24 de
setembro de 1828, a qual, uniformisando os direitos de todas e
quaesquer mercadorias e generos estrangeil'os, sem distincção
de importadores, taxara-os em 15°/•.

De então para cá, seria escusarIa dizer, numerosas teem sido as
reformas de leis, regulamentos e tarifas, pertinentes ao nosso
,'egimen aduaneiro, não só no que concerne á impol-tação e á ex
po'-tação, propri:;),mente ditas, mas ainda igualmente, a respeito
das especies connexas da 1'ee::cportação, baldeação, ent"epostos,
capata::ias, a1'maõenagem, ancol'agem, phal'óes, docas, despacho
marítimo, ete.

Não vindo, porém, ao nosso proposito fazer aqui menção ou
a analyse completa de todas essas reformas diversas; as indi
cações, que se seguem, limitam-se, apenas, aos factos mais
importantes do ultimo decennio do ex-Imperio. (6_)

A tal'ifa das alfandegas, que vigorava no lmperio no anno
financeiro de 1877-1878, era a que havia ido approvada e
mandada executar pelo decreto n. 5.580 de 31 de março de
1874, em virtude da autorisação expressa no art. II da lei
n. 2.348 de 25 de ago to de 1873.

Por eo;;sa tal'ita eram as mercadorias repartidas em 36 classes,
COmlH'chendendo 1.277 artigos, que ainda eram subdivididos em
:30349 s~lb-classificaçõcs, conforme as di:lIerentes especies, quali
dades, materia, [órma, fabrico, tecido, lavor, uso ou emprego, e
de que resultava a variedade das suas tax3.s ou a isenção de
direitos .

. (62) Quanto ao mais, para ovita,' repetiçõe::, veja-se o que já ficou dito
debaixo dos titulos de q Legislação sobre a jmpor~ação o exportaçã~ ",
respee~ivamente.
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Destas 3349 sub·classijicações, 3310 eram tarifadas com taxas
fixas, 215 aclvalorem, e 24 livres.

Os direitos eram cobrados, respectivamente ás mercadorias, na
razão de 3 %,20 %, 10 %, 5 % e 2 %, accrescidos ainda pela
taxa de 40 % addicionaes, e a de 5 % de expediente dos generos
lim-es d~ direitos de consumo.

Mas, já a e s tempo, estava o Governo autorisado pelas leis
ns. 2.670 de 20 de outubro de 1875, e 2792 de 20 de outubro
de 1877, a rever a tarifa em vigor, podendo não só corrigir os
valol'es officiaes, e estabelecer taxas especiaes sobre artigos que
podessem ser introduzidos pOlO contrabando nas provincias fron
teiras, como tambem elevar até 5 % mais a porcentagem sobre
os direitos de importação, e até 10 % mais, a l'azão dos direitos
dos vinhos, licores e mais bebidas alcoolicas, crystaes, porcel
lanas, moveis de madeira fina e objectos de luxo ..

Em consequencia de taes autorisações, baixou o decreto n. 7101
de 30 de novembro de 1878, sujeitando a taxas especiaes
as mercadorias despachadas para consumo nas alfandegas do
Rio Grande, Porto Alegre, Uruguayana e Corumbá.

Pela lei n. 2.940 de 31 de outubro de 1879 foi ainda repetida
a autorisação ao Governo para rever a tarifa vigente, podendo
reduzir as taxas que pagavam os vinhos communs, as joias, e
bem as im as que recahiam sobre generos estrangeiros dos
paizes que, por sua parte, favorecessem os generos nacionaes de
nossa maior producção, e fazer igualmente a revisão precisa na
tarifa especial das alfandegas das provincias fronteiras.

Na conformidade destas disposições foi, com efl'eito, promul
gada nova Tal'ifa para as alfandegas em geral, pelo decreto
n. 7552 de 22 de novembro do mesmo anno de 1879, na qual
foram as mercadorias distribuidas em 35 classes, abrangendo
estas 1090 artigos diver::ros. Os direitos desta tarifa eram co
brados na razão de 40 %, 30 %, 20 %, 10"10, 5"/0 e 2 %,

além da taxa de 50"/0 addicional, embora l'edu::;ivel gradualmente,
como fosse determinado nas leis do orçamento.

- Segundo o nosso modo de entender, a tarifa de 1879 foi uma
das mais bem l'eflectidas e melhor calculadas que temos tido,
enc:1rada sob ponto de vista das condições economicas do paiz.
Não teve, porém, o tempo preciso para comprov:1r os seus bon~

efl'eitos.
Logo pela lei n. 3018 de 5 de novembro do anno seguinte

(1880), foi o governo novamente autorisado para wbstituil' a
tarifa actual das alfandegas. Nos termos desta lei, deviam ser
conservadas as razões dos direitos estabelecidos na tal'ifa actual
(a de 1879), corrigindo apenas os valores offl.cia.es das mercadorias
e fazendo·se nas classificações as alterações necessarias, e se
guindo-se, quanto fosse passiveI, o plano da tarifa promulgada
com o decreto n. E5S0 de 31 de março de 1874.

Que predilecção em recuar para o passado I ...
Pelo decreto n. 8360 de 21 de dezembro de 1881 foi promul·

gada, a titulo provisorio, a nova tarifa das alfandegas, no intuito
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de satisfazer o disposto na citada lei de 5 de novembro de 1880.
Conservadas, como já se di se, as mesmas ,-a::ões elos direitos,
numero idelltico das classes, e a mesma taxa adtlicional, etc., ella
divergiu, tão sómente da tarifa de 1879, quanto aos artigos con·
tidos nas rlasses, que subiram a 1129, e quanto á alteração dos
preços ou á clas ificação de certas mercadorias.

Boa ou não, pro1Jisoria ou e(fec/Íva. a tarif,l de 1881 esteve em
vigor até 1 dejulho de 1887, quando começou a vigorar outra,
promulgarIa pelo decreto n. 9746 de 22 de abril deste ultimo
anno. Esta tarifa foi organi~ada em virtude elo art. 9 J da
lei n. 3313 de 16 de outubro de 1886, que resara assim:

« E' o Governo autoriEarlo a rever a tarifa das alfandegas,
reformando ou alterando as respestivas classificações. podendo
para e se fim:

I°corrigir os valores oillciaes que di:lferirem dos preços corre·
spondentes das mercadorias na actualidade j

2° modificar as razões dos direitos que pagam alguns generos,
cuja situação commercial tem va.riado nos ultimoB annos com o
desenvol vimento da producção nacional, diminuindo·se as razões
dos mesmos direitos sobre as materias primas indispensaveis ás
industl'ias que estpjam mui to tributadas;

3° cobrar direitos de importação sobre o sal commum, não ex
cedentes de 10 réis por litro;

4° consolidar nas taxas da tarifa o imposto addicional de
60 % ;

5° rever a tabella dos generos livres de direitos de consumo,
que o são tambem dos de expedientes, excluindo-se os que estejam
em condições de pre~cinelir desse favor».

O ministro da Fazenda (o mesmo que promulgou a tarifa) em
seu relatorio á Assembléa Geral Legislativa ele maio de 1887.
dando as razões em que se havia fundado para a revisão da tariia.
e das alterações que julgara acertadas nas clrcumstallcias, decla
rou que nella fizera·~e a cons lidação da taxa addicional de 60 "/0
(assim elevada pela lei n. 3140 de 20 de outubro de 1882), do
que re ultou figurarem nella as novas razões de 48 %.50 %,

6 %, consolidadas com os valores officiaes existentes de 30 % e
40 "lo; tendo-se eludo, igualmente, varias alteraçõe.s nas razões de
alguns generos, na sua classificaçiLo, ou nos seus valores ofIlciaes.

Mas advertira juntamente que, «exceptuados certos aeneros
de luxo, como mobilias finas, tecidos e artigos de seda, por
cellanas, joia6, relogios» e poucos outro', pf1.ra os quaes o receio
do contrabando ou de depressão gl'ande da l'enda, em geral,
conservara taxas ba.stante benevolas; a elevação dos valores
officiaes havia apenas regulado, termo médio. de I '/2 a 2 0/.. do
primitivo valor. «E é ele presumir, accrescelltou, - que essas
alterações contribuirão satisfactoriamente para dar maior desen
volvimento á peoducção nacional, sobretudo, a dos numf\rosos
estabelecimentos coloniaes, sem pt'e,judicarem de qualquer fôrma
a importação dos similares estrangeieos, porquanto a insignifi-
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cancia do augmento realisado nas taxas não póde influir para
diminuição das entradas.»

Si, com efieito, assim o fóra, podia-se dizer, que a mesma
tadra bavia attingido á Jesejavel perfeiçuo.

Ain/la que importa não omittir, que, :í. sua promulgação, Coi
elia objecto das mais viv:ts censuras da parte do commercio e
da imprensa, e a opinião geral mostrou- e concorde com essas
censuras ...

A tarifa de 1887 foi a ultima tarifa. geral das alfandegas do
rmperio; ella dividia 03 generos em 35 classes, contendo estas
1.104 artigos, com numero~as sub·classificações. As razões ad
optadas para os direitos eram: 2 "/0' 4 %, 5 %, lO %, 20 %,

30 0/., 48 %, 50"/0 e 60 %.

Pelo art. 80 da lei ore. n. 3.348 de 20 de outubro do mes
mo anno de 1887, foram declarados isentos dos direitos de expe
d-iente as machinas e apparelhos importados para a primeira
installação de fabricas de qualquer natureza, com as limitações
que o governo julgasse convenientes; sendo pelo art. 15 da mesma
lei tambem estabelecido:

« A tarifa a que se refere o decreto n. 9746 de 22 de abril
de 1887, será executada com as alterações seguiRtes:

l°, ficam isentos ue direLtos de importação, durante·tres annos,
os trapos directamente importados pelas fabricas de papel, e
reduzidos a 50 % os que paga a materia prima, denominada
bleahing pOtoder, empregada nas mesmas fabricas;

2", ficam reduzidos a 40 réis por kilogramma os direitos de
importação do fio de ferro simples (arame), de qualquer quali
dade e grossura;

3", ficam reduzidos a 4 réis por kilogramma os direitos dos
fios de juta, crús ou tint03, para trama ou urdidura;

4", a disposição do art. 6° das preliminares da tarifa é exten
siva ás mercadoria de que tratam os §§ 30 a 32, do art. 3° das
mesmas preliminares.»

E não parecendo ao novo ministro da Fazenda de 1888, que
fos em bastantes as lllo'lificações acima feitas, disse o mesmo em
seu relatorio de'te anno: « A lei do orçamento vigente já modi
ficou algumas de suas disposições no sentido de alargar a pro
tecçã(l dada a certas industrias, e de desenvolver outras.

« Parece-me, porém, que sem entrar francamente no regimen
da protecção, convirá que o governo seja autnrisado a proceder
annualmente a uma revis'io da tarifa das alfandegas, mais lata
do que a permittida no art. 179 da Consolidação dos seus regu
lamentos, afim de favorecer certas industria, que neces itam
urgentemente de auxilio do E tado. »

De accordo com este pensamento, a lei n. 3396 de 24 de
novembl'o de 1888, art. 9", n. 4", autorisou o Governo a manter,
relativamente ó. importação dos generos, para cuja producção já
eXistissem funccionando no paiz fabricas que empregassem nas
respectivas inclustrias materia prima nacional, uma tcwit'a ?novel
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das alfandegas, acompanhando a elevação do cambio, acima da
taxa de 22 '/. d. por 1 000, bem como a elevar os direitos de
importação sobre artefactos de algodão e de juta, para o fim
de não soffl'e~'em com a concurrencia iguaes productos das fa
bricas nacionaes.

Esta lei dispoz tambem sobre a reducção ou isenção de outros
artigos de importação, e autorisou igualmente o Governo a rever
a tarifa das alfandeg,\s em geral e a dar uma tarifa especial,
integral, ás alfandegas do Rio Grande do Sul.

O decreto n. 10.170 de 26 dejaueiro de 1880 promulgou a
tarifa movei p::lra certos generos fabricados no paiz, em confor
mldade com a lei de 24 de novembro de 1888, a qual vigorou até
15 de novembro de 1890, data em que começou a cobraeça dos
direitos em ouro, ordenada no decreto de 4 de outubro deste
anno.

- Além do decreto, que acabamos' de citar sobre a cobrança de
direitos em ouro, cumpre ainda mencionar, do Governo da Re
publíca, os seguintes actos:

O decreto do Governo Provisoriü n. 191 de 30 de janeiro de
189 , que fixou provisoriamente as taxas de armazenagem para
as mercadorias depositaGlas nos armazens da Alfandega do Rio
de Janeiro.

O decreto idem n. 355 de 25 de abril de 1890, que alterou
diversas disposições da Consolidação das leis das alfandegas e
mesas de rendas.

O decreto idem, n. 391 C de 10 de maio de 1890, que mandou
cobr8.r uma porcentagem, em ouro, dos direitos de importação,
a saber: de 20 % quando o cambio estivesse entre 20 e 24 d., e
de 10 % quando estivesse entre 24 e 27 d., e devendo cessar,
logo que o cambio e:>tivesse ao par. .

O decreto idem, n. 680 de 23 de agosto de 1890, que alterou
algumas disposições da Consolidação das leis das alfandegas e
mesas de rendas.

O decreto n. 604 ele 4 de outubro de 1890, acima citado, que
mandou cobrar em ouro, pelo seu valor legal, todos os direitos
de importação. Cessou essa cobrança em virtude r.1a lei orça
mentaria de 30 de dezembro de 1891, que augmentou 50 e 60 %

addicionaes, para compensar o desfalque previsto, voltando-se ao
pagamento dos direitos em papel-moeda.

O decreto n. 836 de II de outubro de I890,que promulgou a pri
meira tarifa para as alfandegas e mezas de rendas da Repulllica.
Esta tarifa visou, além de outros fins, satisfazer a imprescindivel
necessidarle de diminuir os impostos das materias primas consu
midas pelas fabricas ou inàustrias indigenas, e de elevar os di
reitos de importação dos generos ela producção estrangeira, que
vem para o consumo do paiz, havendo-os aqui similares da
producção nacional.

Sabido o pensamento que presidiu á sua confecção, podia alla
ser consiclerada uma tarifa p"otectora; mas, si bem examinarem-
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se as bases dos valores officiaes dos diiferentes generos, e as
?'azões adoptadas em numerosos artigos, chega-se, sem custo, ó.
convicção, de que a mesma ainda ficou muito aquem das con
dições e favores que o desenvolvimento industrial do paiz reclama
em nossas actuaes circumstancias.

Para estabelecer um systema efIicaz na especie, precisamos,
antes de tudo, de estatistica exacta e completa, que não temos
tido até agora, sobre a natureza, qualidade e quantiíiade dos
diversos artigos da producção nacional; elo seu confl'onto com a
necessidade ordinaria do consumo; e de estatistica, não menos
completa, dos generos similares estrangeiros, que, porventura,
importamos.

Com a promulgação da alludida tarifa cessou tambem a tat'i{a
moveI, mand3.da executar pelo decreto de 26 de janeiro de 18S9,
como mais acima se disse.

O decreto n. 947 A de 4 de novembro de IS90, que regulou
as concessões de isenção dos direitos de importação.

O decreto n. 1338 de 5 de fevereiro de 1891, que isentou dos
direitos de importação a diversos artigos procedentes dos Estados
Unitlos da America, e estabeleceu a reducção de 25 0/. em ielen
ticos direitos para outros artigos da mesma procedencia, em
virtude do Cotlvenio ac/tUlnei?'o feito com aquella nação.

As leiS orçamentarias da recei ta federal de 30 de dezembro
de 1891 (al·t. 1°), de f?,l de novembro de 1892 (art. l°), de 3 de
setembro de 1893 (arts. l° e 5°), de 24 de dezembro de IS\)4 (arts.
1",4° e 6 ') e de 30 de dezembro de 1895, que addital'am varias
disposições sobre direitos e serviçC's aduaneiros.

III - Impostos sobre o consumo

70. Admittida a classificação, anteriormente feita, com re
lação aos impostos' aúuaneiros, são relativ3.mente poucos os
tributos que, segundo á nossa legislação; recahem de maneira
directa ou immediata sobr o consumo. Referimo-nos ao im

postos fede1"aes somente; porque não se ignora, que os Estados
fedel'ados e 3.S municipalidades cobram diversos outros, que
cabem na sua competenci3..

Assim entendidos, os impostos federaes sobre o cons!J,mo
são actualmente estes:

I) o imposto do gado;
2) o imposto do fumo e seus preparados;
3) a taxa das pennas de agua.
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70 a. Imposto do gado - Todo o gado des~inado 'ao consumo
publico no Municipio Neutro (hoje Districto Federal) es~a su
jeito a este imposto, cujas quotas são as seguintes:

Gaclo bovino , , , , . " . , .
» suino, ,., .. " .
» ovelhum e cabrum .

2~000 por cabeça
400» »
200» »

(Leis ns, 99 de 31 de outubro de 1835, art. g, § lO, n. 70 de
22 de outubro de 1836, art. go, § 3°, e 58G de 6 de setembro de
1850, art. 13,)

A lei n, ~67 de 2 de outubro de 1875 destinou o producto
deste imposto ao p3.gamento do juro e amortisação elo empres·
timo que fosse contrahid pam construcção do novo matadouro
no Municipio Neutro. (63)

70 b, O imposto do fumo- Como contribuição da receita fe
deraI, foi Cl'eado pela lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891, e

(63) A 'origem deste imposto remonta á. Carta de lei de 10 de novembro
de i772, a qual, abolindo todas as coUectas, que até essa data se faziam, para
com o seu producto serem pagos os mestres de ler e escrever, de solfa, de gram
matica ou de qualqner outra instrucção de meninos, substituiu as mesmas
collectas pel? imp'sto denominado .Subsldio liHerario», que no Reino, llhns
dos Açores e Madeira era de um real em canada de vinho, quatro réi em ca·
nada. de agu!lrdente, cento e sessont'\ réis em pipa de vinagre, e na Amarica e
A frica de um real em libra de carne verde que se cortasse nos nçoug:ues, e nestns
e na Asia de dez I'éi em cada canada de a~u:\I'dentes das que se faziam nas
terras, uebaixo de qunlquel' norne que se Ihe3 rlesse ou viessa :l dar.

O alvará de 3 de junho ,le lSa9 creou tambem o imposto de 5 I'eis e~l libra de
ca,'ne verde talhada nos ar,ougues, afim de acudir CJm o pl'oelucto de te mesmo
impo to :is urgencias do Estaelo,

I<:stas imposições, que fomlll a.,',·ecadadas como ,'euda gera.l, fica.,'am per·
leucendo á renda. pl'ovincial t em Vil'tlltie.la. divisã.o foita. pela lei de 24 de 011
tubroele 1832, conlll'ma.ela. pela lei n. 5S de 8 de ouLub,'o de 1,33, continuando
,. ser arrecadadas como renda gel'ol, s,jmente no lIlunicipi da. Cô,'te.

A lei n. 99 de 3'1 de outnbl'o de i 35, al't. 9°, ~ iO, Illudou o 5ystema de
arrecadaçã.o. fundindo em um só 08 dous irnpostos com 3. denomina.ção de «Tm a

posto SObt'6 o ~n.do da conStlll1o.o, e e Labelect!u as respectivas Laxac;;,por cnbeçn
e especie, a saber: 2$0('0 por gado vaccuLD, 400 r<lis pelos c"rneit'es e 800 rdis
pelos porcos.

Ag taxas acima mencionadas sobre carneiros e pOl'COS foram reduzidas ü.
metade pel ~ ~o elo art. 90 ua lei n. 70, de 22 de out'Jbro de i 36. O imposto
sobre carneiros foi pelo art. 13 da. lei n. 5'6 de C; da setembro elo 18,0, a.1l1
plindo ao gado cahrulll. Veja-se: Rej:(ulamentos de dO de dezembro de 1881 e dó
29 de janeiro de 1884. O decreto do Gove"no P"o\'isorio n. 58 C do 11 do de
zembro de 1~8J ,'evogou o se~undo df:sLes regulamentos, e mandou vig l'ar O
primeiro, e a.. sim subsistiu aL~j ulLimamenLe,

O imposto do gado e II respectiva Al(encia. ['o,'am tl'llnsfe"idos pll"" a ~Juni
cipnlidade (D' trio to Flldernl) em 10 de janei"o de 1 9r.. As Laxos do impostn
con ervn.I'nm-se ns mesmas, snpl'í\ indicadas, nLu a Lt'an f'cl'encia dila; acLual
mente (i 95), porem, a Tntendencia ji, elevou-as,
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mantido e ampliado pela lei n. 126 A de 21 de novembro de
1892. Teve seu primeiro regulamento pelo decreto n. 746 de 26
de fevereiro de 1892, o qual, temIa encontrado difficUldaries
praticas, foi substituido por novo regulamento, expedido pelo
decreto n. 1193 de 28 de dezembro de 1892; e este, embora
alterasse inteiramente o anterior, ainda assim, não foi julgaria
bastante pratico e eillcaz. Por este regulamento a cobrança do
impo to era feita por estampilhas.

A lei n. 191 A de 30 de setembro de 1893, mantendo as mesmas
b::tses elo imposto in Iicadas na lei de 1892, autorisou o Governo
a expedir novo regulamento para a cobrança e fiscalisação do
mesmo. Foi em virtude desta autorisação promulgado o
decreto n. 11326 de 29 de desembro de 1 93, em cujas disposições
se contem quanto segue-se.

O imposto do fumo e seus preparados recahe tanto sobre o
fumo qU'3 fOl' importa'10 do e3trangeiro, que já tenha pago os
resp~ctivos direitos de importação, ou venha prep:lrado ou em
bruto, como sobre o que for produzido pelas fabricas, em qual
quer parte do te1'l'itorio da Republica dos Estados Unidos do
Brazil.

São eQuiparados :is útbric \s, p3.ra os fins do imposto, os depo
sitas que elIas tiverem com machinas ou apparelhos de qualquer
especie, e em geral todas as casas ou estabelecimentos que pro
duzirem preparados de fumo, ou seja com emprego de machinas
e apparelhos, ou de qualquer outro modo, pelo qual taes pro
ductos forem manipulados em qualquer quantidade, superior á
cJpacidade de uma pessoa ou de uma fa.milia.

São isentos do imposto 03 que fa.bric:l.rem cigarros em
suas residencias particulares, por con tJ. propria e ti verem
até dous aprendizes, não se considerando taes a mulher,
filhos e mais pessoas da fa.milia, vivendo em commum e sob a
mesma economia. (Regulamento citado, art. l°, e § l°
e 2'.)

O pagamento do imposto e feito á bocca do cofre nas estações
arreca ladora.s.

Ha duas especies de ta.xa, as da licença annual e as da mer
cadoria.
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o pagamento das licenças é de:

1) fabricantes de preparados de fumo, donos ou admi
nistradores de estanques e mercadores por grosso ou
em grande escala , , , . '" . ,. 100$000

2) mercadores exclusivamente de fumos e seus prepa
rados, vulgarmente ditos charuteiras: com fabrico.

Selu fabrico , , , , .
3) mercadores de diversos ramos de negocio, como sejam

botequins, bilhares, casas de pasto, de generos alimen-
ticios e outros identicos, que vendem fumo e seus
preparados como additivo ao seu commercio........ 20,000

4) mercadores ambulantes e particulares, que fabri-
quem por conta propria ou alheia ' .. , . . . 20$000
Conforme a lei n. 265, de 24 de dezembro de 1894, as taxas da

mercadoria são as seguintes:
Fumo em bruto de producção estrangeira, por 500

grammas ou fracção desta unidade , , , . , ..
Fumo picado, migado ou desfiado, inclusive o manufa-

cturado em cigarros, por 25 grammas ou fracção
desta unidade, de producção nacional .

Fumo picado, migado ou desfiado de producção estran-
geira, por 25 grammas ou fracção desta unidade .

Charutos, por um de fabrico estrangeiro.", .
Rapé, por 25 grammas ou fracção desta unidade, de

fabrico nacional .. , .. , .. , , , , , , , .
Idem idem de fabrico estrangeiro " , . , .
Cigarros, por maço de 20 ou por qualquer fracção de

20, de producção estrangeira. , .•............ " . , ..

Os cigarros de mortalha ou capa de fumo, de procedencia es
trangeira, pagam o dobro desta taxa. (64)

70 c. 1'axCt de pennas de agua - O que convinha dizer
sobre esta contribuição, já o fizemos debaixo de outro 1'itulo,

(64) Em virtude da autorisa~ão dada na lei n. 3fi9 d 39 de deze nb.,o de lS()5,
acaba de ser exped id o novo l'eg-ull<menlo do Ünl)Osto dI) (wno, quo modificou aS
disposições supra, Vide-Decreto n. 2216 do 16 de jano.ro de 1.96.
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onde a sua materia nos pareceu melhormente classifi
cada. (65)

A taxa de pennas de agua, embora seja uma contribuição di
recta, lançada sobre o proprietario, em compensação de um ser
viço recebido, não deixa, comtudo, de operar como imposto de
consumo, visto gravar uma substancia alimenticia de primeira
necessidade,

De resto, é simplesmente apparente a sua incidencia sobre o
proprietario, porque este reembolsa-se da importancia, do consu
midor, no quantum estipulado para o aluguel do respectivo
predio.

- Taes são os impostos federaes que, segundo a classificação
por nós adoptada, gravam immediatamente ao consumo.

Entretanto, ao concluir sobre o assumpto, s.obreleva talvez
observar, que, sob um ponto de vista mais geral, pMe-se dizer,
que todos os impostos são outros tantos encargos lançados sobre
o consumido r .

Para acceitar a procedencia desta asserção, bastara reflectir
que os elementos e actos da producção e da circulação, tol1os elIes,
só teem um objectivo final: a satisfação das necessidades huma
nas, isto é, o consumo, por meio de actos e objectos, que aquelIas
criam ou tornam melhor apropriados ao mesmo consumo,

(65) Das penaas d'agua tratou-se á pa". 1H e seguintes j e agorn. im~orta
não omittil' , que as leis ol'çamenlarias de 24 de dezembro de 1894 e de ao de
dezembro de 1895 autorisararn o governo a lillli tal' o consumo de agu" d a Ca
pital Federal por meio de hydrometl'o pnrn. os usos, que não forem domesticas
ou da hygldne das hn.bitações.

A. C. 20
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APPENDICE

AOS TITULOS IV E V

§ I - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS

71. Para ser completo na enumeração das fontes das rendaS'
geraes do Brazil, conforme á tabella elas mesmas, mencionadas á.
pago 232, resta indicar algumas, que figuram no Orçamentop
debaixo da divisão - Receita Ext1'aOl'clinal'ia -, e outras, da~

quaes não pareceu correcto tratar na classificação, que seguimos:.
nos dous Titulos precedentes.

Tambem daremos neste logar o e7enco dos impostos provinciaes
e municipaes, existentes ao termo do Imperio, e bem assim ..
uma tabella final dos rendimentos elos impostos, que ora sub
sistem na economia financeira da União.

As verbas da l'eceita extraOl'clinal'ia, a que alludimos, são as.
seguintes:

Contribuiçtlo pa?'a o ]t!ontepio ela Mal'inha. - E' a importancia..
de wn dia de soldo, com que entram em cada mez para os
cofres publicos os officiaes da armada, effectivos e reformados..
para que suas viuvas, filhos, mães e irmãos possam gosar da
penscío clo montepio, e tambem o acliantamento de 12 dias de soldo
de um anno, feito pelos officiaes etrectivos quantlo promovidos)_
para gosarem do favor elo art. 18 do plano de 23 de setembro de
1795 do mesmo montepio.

Aos officiaes, demittidos a seu pedido, permitte a lei n, 64-t_
de 15 de junho de 1852, que continuem a contribuir com a quota-.
correspondente á patente que occuparam, para que possam,.,
deixar o montepio ás pessoas a quem a lei o concede.



- 308-

- Figuram egualmente entre ás verbas da "aceita dita as
-contribuições de mais dous outros montepios, - o militar e o dos
·empregados publicas, Cl'eados por decretos do Governo Provisoria
da Republica, e confirmados pala legislação posterior. (Vide: de
cretos ns. 695 de 28 de agosto, 942 A de 31 de outubro, 956 de
·6 de novembro, 984 de 8 de novembro, 1036 de 14 de novembro,
1045 de 21 de novembro, 1077 de·21 de novembro, e 1092 de
28 de novembro, todos de 189Ó; ns. 1318 E de 20 de janeiro,
1420 C de 21 de fevereiro, e 139 de lô de abril de 1891, etc.,
etc., etc.)

Indemnisações - A verba da receita publica. denominada-in
demnisações, creada pelo § 44 do art. 25 da lei n. 311 de 21 de
{lutubro de 1843, comprebende as reposições de quantias inde·
vidamente recebidas, as restituições de quantias adiantadas, os
.alcances de tbesoureiros, collectores e outros responsaveis á
fazenda pul)lica, e as indemnisações de despezas feitas pelos
·cofres publicas em favor de partes, ou de prf'juizos causa'los por
.empregados publicas.

Receita eventttal - Esta verba appal'eceu pela primeira vez na
'lei de receita n. 514 de 28 de outubro de 1848. A ,'eceita even
·tual, como o titulo indica, provém de caUS3S ou fontes não pre·
vistas, ou de um evento, tae3 por exemplo: donativos para urgen·

·cias do Thesouro ou para algum fim determinado, legados ao Es
tado, venda de objectos inutilisados das repartições publicas, de
positas prescriptqs, multas por infracções regulamentares, etc .
.As vezes tambem se escriptul'a.m sob esta 1)e~'ba certos rendimen·
tos, ainda não classificados detinitivamente, ou relativamente
insignificantes.

Imposto addicional ele 5 % - Este imposto foi creado em 1886
(vide pagina 83) sobre o producto de todos os impostos geraes
exist'lntes, exceptuados apenas os de exportação, para o fim espe
cial de augmentar o fundo de emancipação.

Extincto este desde 1888, continuou, lIão obstante, a ser a.rre·
~adado para outros serviços da despeza geral, até que foi revoo
gado pelo decreto D. 804 de 4 de outubro de 1890.
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Contribuições lotericas

A tabella. orçamentaria da receita do Imperio continha varias
taxas sobre loterias, taes como : beneficio de loterias isentas de_
imposto; decirna pm·te do beneficio das concedidas depois de 1871 ;.

sello dos bilhetes de loterias; ímposto de 15 %, sobre loterias ;.
e remanescentes de premios, etc.

No orçamento actual da Republica (1895) apparecem as verbas:
~ remanescentes dos premios de bilhetes ce loteria» na receita
extraordina1"ia; e o imposto de 2 % sobre o capital das loterias
federaes, e de 3 "/0 sobre o das estadoaes, que venderem seus
bilhetes na Capital Federal, - inscript08 na propria receita ol'di
na1·ia.

E' difficil dizer a que classe pertencem taes contribuições orça
mentarias, isto é, si aos impostos sobre a producç'ão ou sobre o
consumo, eLc.; porquanto o que, antes de tudo, é condemnavel,
é, a propria loteria, esse jogo publico, alimentado pelacondescen
dencia, sinão conivencia, dos poderes publicos.

As sommas empregadas na. loteria pelos particulares são outros
tantos desfalques feitos ao desenvolvimento da producção e da
riqueza e ás necessidades do consumo em geral.

Não se procura saber, si o Thesouro I'ecolhe, por ventura, uma
renda abundante de semelhantes taxas; o que cumpre attender
é, si o Estado tem o direito de autorisar a pratica publica e im
moral de um jogo, como meio de receita!. " De certo que não.
Muito embora sobrem os exemplos ele outros E tados, é nosso
parecer, que os poderes publicos nacionaes não deviam ma.nter,
como fonte de renda publica, um acto manifes.tamente contrario·
aos bons costumes, além de prejudicial á ordem economica do
paiz.

Imposto de lote1'ias - O actual imposto substitue. os que-,.
antes de entrar em execuç'fio a lei n. 3018 de 5 de novembrÜ'
de 1880, eram arrecadados sobre o capital e sobre premios das
loterias.

O imposto sobre o capital foi creado pelo art. 20 da lei n. 109
de II de outubro de 1837, para ser applico.do á amortisação do .
papel-moeda. A quota do imposto era de 8 D/O' e foi successiva
mente elevada: a 12 D/O pela lei n. 11I4 de 27 de setembro
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e 1860, 0.20 % pela lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, a
'30 % pela de n. 2940 de 31 de outubro de 1879, e reduzida,
1inalmenle, a 25 % pela de n. 3018 de 5 de novembro de 1880.

,{) imposto sobre os premios foi estabelecido pela lei !l. 317 de
'21 de outubro de 1843, e mandado arrecadar na razão de 8 %,

sendo elevado: a 12 % pela lei n. 1114 de 27 de setembro
.de 1860, a 15 % pela de n. 1507 de 26 de setembro de 1867, a
-20 % pela de n. 29'JO de 31 de outubro de 1879; cessando a
sua cobrança. em virtude da lei n. 3018 de 5 de novembro
de 1880, a qual reduziu á uma só taxa de 25 % sob1'e o capital
-das loterias a de 30 % sobre o mesmo capital e a de 20 % sobre
-os premios .

.são isentas do imposto:
1. ° As loterias concedidas pelas assembléas provinciaes em

'lJeneficio da instrucção publica, casas de caridade, asylos de
orpllã.os de qualquer natureza e edificação de igrejas. (Leis ns.
514 de 28 de outubro de 1848, 586 de 6 de setembro de 1850,
2640 de 2:2 de setembro de 1875, e 294.0 de 31 de outubro
d.e 1879, art. 18, § 7°.)

2.° As concedidas em favor da Santa Casa da Misericordia
t1esta Capital.

Tendo sido e,tas isenções concedidas ao tempo em que o im
;Il0stQ era de 8 %, entendeu·se, que não eram ellas extensivas ao
. excesso de 4 %, quando o me mo imposto foi elevado a 12 %,

como foi decidido pela Imperial Resolução de Consulta do Con
[;el110 de Estado de 30 de janeiro de 1861.

Por força desta decisão continuou-se a admittir a isenção
ómente em relação aos 8 %, revertendo os 17 % restantes do

- uposto aos cofres do Thesouro para terem a applicação legal.
'0 imposto de 25 % era dividido em duas partes iguaes

{l2 II. %) das quaes uma pertencia á renda geral e a outra ao
fundo de emancipação, por força da lei 11. 3140 de 30 de outubro
<ie 1882. Este imposto de 25°/. foi reduzido pela lei de 3 de
'Setem1:'ro de 1884 a 15 %, e assim subsistiu até ao fim do
lmperio.

Remanescentes dos premios-A lei n. lL14 de 27 de setembro
de 1860 (art. 12), declara p"escriptos, em favor da fazenda pu
.Nica,03 premios de loterias que não forem reclamados dentro de
-cinco annos, contados do dia em que forem recolhidos aos cofres
publicos. O decreto de 16 de novembro de IR79 marcou o prazo,
.em que devem ser recolhidos ao Thesouro os premios não re
.damados depois da extracção das loterias.

ApóS a Republica, a legislação fiscal sobre loterias tem sofrrido
ãiversas alterações, seneIo a sua materia agora regulada pelos
(;ontmctos de 17 de março de 1894 e 14 de fevereiro de 1895,
.hvrados entre o Thesouro Federal e á Sociedade Anonyma

/
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Loteria Nacional, e pelos decretos ns. 1287 de 17 de fevereiro
de 1893 e 1941 de 17 de janeiro de 1895. (Vide tambem o recente
decreto n. 2225 de 30 de janeiro de 1896, o qual designou as
loterias que devem ser extl'ahidas neste anno).

Não fallando dos ?'ecu?'sos extmorclina?"ios, provenientes do
Credito Publico, de que nos occuparemos no Titulo seguinte;
está feita a indicação ou rezenha elas fontes de receita, que pas,
saram do Imperio para a Republica.

Com a divisão das rendas, feita pela Constituição Federal,
entre a União e os Estados Federados e o Districto Federal, as
contribuições da primeira fôram assáz reduzidas; podendo-se
mesmo affirmar que, como fontes importantes, sómente ficaram
pertencendo à União, os direitos de importação e o imposto do
sello.

No seu dominio privado ha, com certesa, bens e explorações
industriaes que, melhor reguladas ou aproveitadas, serão capazes
de grandes rendimentos; mas, pelo que produzem actualmente,
algumas dellas são antes, para serem consideradas razões de
despeza, do que fontes reaes e efl'ectivas de receita.

§ II - IMPOSTOS PROVINCIAES E MUNICIPAES

71 a. Ao começo deste trabalho advertiu-se, que o mesmo não
abrangia oestudo da economia financeira das associações politicas
menore-', mes como, a provincia, o municipio, etc. Todavia, tra
tando da materia de impostos, é de manifesta conveniencia,
llinão ana1Y8ar ou discutir, ao menos, dar indicações precisas
acerca das varias contribuições, que as p)"ovincias e municipios
arrecadavam ao termo do ex-Imperio.

Comecemos pelas ex-provincias.
Apezar da conveniencia reconhecida, ou melhor dizendo, da

necessidade ul'gente, que todos reconheciam e confessavam,
de uma boa divisão das rendas publicas entre a receita geral e a
TecMta provincia~ do Imperio; nada mais se e:1fectuou a este res
peito, alem das disposições incompletas e insufficientes que se
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continham nas leis orçamentarias de 1833, 1834 e 1835. Os tra
balhos parlamentares e extra-parlamentares, para. o fim de rea
lisar-se a divisão de rendas alludidas, foram numerosos; mas
o resultado de todos elles não passou do statu quo, que o governo
e a representação nacional declaravam, aliás, ser injusto e pre
judicial ...

A consequencia inevitavel fora., que as provincias urgidas pela
necessidade de occorrer ás suas crescentes despezas, legislaram
muitas vezes sobre a materia de impostos, com uma latitude,
muito além da propria competencia.

Diversas deUas crearam, por exemplo, o imposto aduaneiro de
importação, apezar de disposição clara da lei, que lhes vedava.
essa contribuição.

Entretanto, a quem cabia principalmente a culpa? Por certo
aos poderes publicas geraes, que não souberam ou não quizeram
dotar as províncias com as fontes de renda neces arias ao desen·
volvimento intellectual e material dos seus habi tantes; quando,
si o contrario tivessem feito com a devida opportunidade e con
veniencia, 08 resultados finaes se teriam convertido em outros
tantos elementos de força e prosperidade do proprio Imperio.
Não ha corpo, verdadeiramente robusto, sem que os seus diversos
membros sejam, individualmente, fortes e vigorosos.

Não é, porém, nosso intuito discutir agora este ou outros erros
do passado regimen,

Allutlíndo no momento á essas circumstancias, queremos
apenas deixar bem cl1ro, que os differentes impostos adoptados
pelas administrações provinciaes não obedeceram a um systema
ou plano, convenientemente assentado ou ,-eflectido, em vista
das condições economicas das mesmas províncias ou do paiz
em geral; pelo contrario, sendo na sua maioria encargos pesados
sobre a pl'odtccçero e ci"culação da riqueza, haviam sido creados,
como meios imprescindiveis, ou unicos possiveis, ás condições da
economia provincial.

- Quanto ás contribuições municipa.es, estas nunca passál'am
de meros expedientes ou alvitres da rotina.

Lançadas e cobradas sobl'e o commercio e as industrias locaes,
mas sem a divida reflexão e criterio, as posturas fiacaes dos



- 313-

municipios eram, em muitos casos, verdadeiros vexames para a
producção e consumo dos respectivos municipes.

Fossem, porém, como fossem, dàmos em seguida a resenha
indicativa de umas e outras, quaes se encontram nas respectivas
leis e mais' documentos.

I - Impostos provinciaes

1 Direitos de importação (Rio Grande do Sul e Matto Grosso).
2 Direitos de exportação.
3 Dizimas.
4 Imposto sobre consumo de mercadorias nacionaes.
5 Imposto de industrias e profiesões.
6 Decima urbana (imposto predial).
7 Decima. de herança e legados.
8 Imposto sobre compra e venda d<-l bens immoveis e outros,

excepto escravos.
9 Impostos sobre escravos.

10 Taxas itinerarias,
11 Taxa addicional sobre todos os impostos.
12 Despacho marítimo.
13 Desconto no sub idio e vencimentos dos empregados e nos

pagamentos, feitos pelas repartições provinciaes.
14 Imposto pessoal.
15 Emolumentos.
16 Direitos de provimento de empregos e de outros titulas ex

pedidos pelas autoridades geraes e provinciaes (selIa da
receita gera.!),

17 Imposto sobre bilhetes de loterias (importados).
18 Dito sobre loterias.
19 Matriculas de aulas,
20 Imposto territorial (Paraná).
21 Imposto de oaes (Rio Grande do Sul).
22 Armazenagem e renda do Guindaste (Rio Grande do Sul).
23 Imposto para desobstrucção ela barra do Rio S. Gonçalo (Rio

Grande do Sul),
24 Idem para limpeza de rios (Idem).
25 Premio de depositas.
26 Sello das patentes dos officlaes da guarda nacional, arreca

dado pelo governo geral.
27 Multas.

- Sobre o elellCO elos impostos provinciaes, é de attender as
observações que se seguem~

Impostos de expOl'tação - Comprehendem não só os assim deno
minados, como os de expediente dos genel'os em transito, co
brados no Rio Grande do Sul; os de expediente de mercadorias,
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etc., arrecadados na Bahia; o imposto de peso e de estada, que
pagam o algodão e outros generos, depositados nos armazens,
trapiches e depositas em Alagôas e Sergipe; e finalmente, a taxa
de embarq ue de gelleros no porto de Santos em S. Paulo.

Di:;imo - Compl'ehende o dizimo do gado, de miunças e do
pescado, e abrange tambem o imposto de matricula do gado
cavallar e muar, que se cobra em Sergipe, e o registro de ferros
e signa~s, cobrado no Rio Grande do Norte e em Matto Grosso.

Consumo de mercadorias nacionaes - Compl'ehencle os impostos
que em algumas provincias se arrecadam pelo consumo do gado,
da aguardente, cerveja e outros generos nacionaes.

Industrias e profissões - Comprehende os diversos impostos co
brados nas provincias sobre casas de negocio e officinas, carros e
carroças, e barcos do interiol', etc. j o imposto sobre vendas de
casas commerciaes no Paraná; o imposto sobre o ouro, em '!inas
Gerae', e sobre os dividendos de acções de companhias, no Rio
Grande do Sul.

Imposto sobre escravos - Ccmprehenrle os seguintes: compra e
venda de escravos (meia siza), importação e exportação dos
mesmos, registro, matricula especial e outras contribuições
sobre escravos.

Taxas itinem"ias - Comprehende os seguintes impostos: taxa
de barreiras, pedagio, passagem de rios e estreitos, direitos de
portagem, transito, e imposto deanimaes. Vae sob este titulo o
imposto sobre tl'ansito nas estradas de ferro, cobrado em S. Paulo,
Minas Geraes e Paraná, e o imposto sobre sal arrecadado em
Minas Geraes.

Despacho mcwitimo - Comprehende os diversos impostos, que
se arrecadam dos navios e suas tripolações.

Emolumentos - Comprehencle, não só os dos actos praticados
pelas repartições provinciaes, como tambem os devidos pela
compra e legitimação de terras, arrecadados em Santa Catharina,
e os da Santa Casa de Misericordia, cobrados na Parahyba.

Di1'eitos de provimento de emp,"egos e de outros titulas, expl)
didos pelas autoridades geraes e provinciaes (sello da receita
geral) - Comprehende os impostos que se cobram pelo provi
mento de empregos provinciaes e officios de justiça, e os que,
sob a denominação de novos e velhos direitos, pagam diversos
titulas e documentos, expedido pelas autoridades geraes e
provinciaes (66).

(65) A resenha supra foi· extrahida do .Relatorio da commissão encarre·
guda de rever e classificar as rendas gernes, pl'ovinciaes~ e municipaes do
imporia>, publicado em 1885, e tendo-se igualmente em vista o trabalho
posterior .Breve Noticia do estado financeiro <ias provincias., publicado em
1887 pelo Director das rendas geraes, Carlos Pinto de Figuoit'edo, ao qual já
'tivemos occasião de referir-nos.
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II - Impostos municipaes

71 b As contribuições arrecadadas pelas camaras mUlllclpaes
do Imperio diversificavam em numero e especies; mas da
resenha, que ora oíferecemos, não será difficil lljuizar a

semelhl111 te respeito.

Direitos de consumo - Sobre a aguardente, gado e generos de
producção, do seu ou de outro municipio e provincia, selldo em
algumas camara.s este imposto percebido pela vendagem dos
mesmos generos nas feiras e nas praças de mercado, e de gado
morto no matadouros da camara.

Em certas camaras foi o imposto de consumo da aguardente
substituido pelo imposto de patente sobre as casas que vendiam
este genaro. Algumas camaras cobravam tambem direitos de
consumo da paIvara, kerozene e outros gcneros inflammaveis, e
do vinho, licores e diversos artigos estrangeiros.

A Camara Municipal da Côrte taxava os vinhos, licores e
as bebidas espirituosl1s, importadas do estrangeiro, na razão
de 3,75 réis por litro, nos .termos do art. 19 da lei n. 99
de 31 de outubro de 1835, e ordem-circular do Ministro da Fa
zenda n. 181 de 6 de abril de 1869, sendo este imposto arreca
dado pela Alfandega do Rio de Janeiro (art. 310 do regulamento
n. 2647 de 19 de setembro de 1860, e disposições posteriores).

Direitos de eccpol·tação - Cobravam as camaras municipaes,
dos generos exportado de seus municipios, excepto aCamara
Municipal da Côrte e das provincias de Pernambuco e Parahyba.

Indust1'ias e p~'ofissões - E te imposto é arrecadado pelas
municipl1lida(les, a titulo de patente, de polícia ou de licença,
comprehendendo todas as casas de negocio, mascates, escriptorios
e agencias, fabricas e fundições, officios e artes, escriptorios de
advogados, solicitadores, offlcios de justiça, etc., assim como, da
industria da pesca, da minerac:ão e outras.

Algumas municipalidades tributam tambem os agricultores e
criadores, especialmente na provincia de S. Paulo, onde os
plantadores de café são sujeitos á uma contribuição sobre o
qv..antum da producção, sendo as vezes o llroducto des~a contri
buição applicado especia.lmente á edificação de igrejas ou a
outras obras.

Impostos sob~·e banos do inte~'ior - E' cobrado das canôas,
botes, faluas e outras embarcações á vela ou a vapor, que fazem
o serviço do trafico dos portos, conduzindo passageiros ou cargas,
e dos navios matriculados no municipio, que navegam nas aguas
do proprio municipio ou de outros, comprehendidos os barcos
dos regatões.

Imposto sobre a navegação de longo curso ou de cabotagem
Nas provincias do Piauhy, Sergipe e Paraná ha, em alguns
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districtos, estes direitos estabelecidos, a titulo de despacho ou de
tonelagem, sobre os navios, que fazem a navegação de longo
curso ou de cabotagem.

Imposto sob,-e can'os e can'oças - Recahe sobre os carros e car
roças empregados na conducção de passageiros ou cargas.

Na maior parte das municipalidades este imposto é annual, e
em algumas é cobrado na entrada ou sahida Lios mesmos vehi
culos, incidindo sobre as mercadorias neties conduzidas.

Em certos municipios é tambem percebido da numeração
dos mesmos carros e carroças 11m imposto, denominado de
carimbo. (67)

A(e"ição de pesos e medidas - O decreto n. 5.089 Lie 18 de
setembro de 1872, expedindo instrucções para execur,:ão da lei
que estabeleceu o actual padrão de pesos e medidas, pelo systema
metrico decimal, dispoz que a taxa da~ aferições continua,se a
fazer parte da renda municipal e a ser arrecadada pelas camaras
municipaes, correndo pelos seus cofres as despezas correspon
dentes. .

Licenças dive?'sas - E' devido este imposto das licenr,:as conce
didas para edificação e alinhamento de predios, de permissão
para espectaculos e divertimentos publicas e outros misteres,
especific'ldos nas respectivas postur[ls.

Emolumentos - São cobrados pelos actos de proveito particular,
sendo que, em muitos logares, pertencem aos empregados das
mesmas caniaras.

l1Iultas - O producto das multas do Codigo Penal e do Processo
Criminal e outros, e bem assim as comminadas nas posturas,
pertenciam aos cofres municipaes.

Imposto sob"e escravos - Cobravam algumas camaras taxas an
nuaes sobre cada escravo; outras arrecadavam tambem direitos
de transmis,ão sobre escravos vendidos no municipio, ou para
fóra delle; outras, finalmente, cobravam sobre os escravos
fugidos e recolhidos á cadeia.

Em algumas das municipalidades era applicado o producto
deste imposto ao fundo de emancipação. .

Diversas taxas - Além das indicadas, havia: - dizimo de
gado vaccum, dito de miunças, dito do pescado, decima UI-bana,
imposto pessoal, imposto sob,'e a "enda, imposto sob"e leilões, de
t"ansmissão de p;'0p,·iedade. p"emios de depositos, taxa dos titulos
de inspectores de quartei"ão, do p"ovimento de empregos mu
nicipaes, legados pios, bens de ecento, dons g,·atuitos.

Touas essas conlribuições figuravam em orçamentos muni
cipaes ; não sendo, porém, da arrecadação geral, e sim, especial
de certas e determinadas camaras .

(67) A Camara Municipal da ex-Côrte cobmva uma .taxa especial~ sobre
<seges e carl'OS~, Irera\menle considerada, como i:nposlo sobre o luxo. (Vido
lei orçam. de 20 de outubro de 1887.)
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Além dos impostos, tinham as Camaras o "endimento de seus
patrimonios, o qual comprehendia o arrendamento de predios,
{oras de te"renos, lattdemios, taxa de cemiterios, mel'cados e mata
douros, Cltrraes, pa tos, (antes de agua, e outros.

A Camara. ~lunicipal da Côrte arrecadava os (oras dos te,'
renas de ma1'inha. (68)

§ III - TABELLA. DJ3 IMP03r03 FEDERA.ES EM 1895

71 c. Para conclulr quanto tivemos em mente, ao fazer o
presente nppendice, só resta ajuntar a tabella dos i:npostOB
federa.es, que ora pertencem á economia exclusiva da União. (69)
EU·a, sem mais razões ou commentarios:

Aduaneiros:

I Direitos de importação , . '" . " .
2. Expediente dos generos livres de direitos

de importação ....................•.•.
3 Dito das capatazias ' .
4 Armazenagem .
5 Impo to de pharóes .
6 Dito de doca ...............•..........
7 Adrl.iciottaes de 50 e 60 % sobre os direitos

de importação .
8 Ditos de 10 % sobre o expediente do ge

Dera livre de direi tos de importacão,
pharóes e docas .

9 Direitos de sahida: 2 1/2 da pai vara fa
bricada por conta do governo e dos me
taes preciosos em pó, pinha, barra ou
obras; 1 1/2 % do ouro em barra fun·
dido na Casa da Moeda; de 1% do dia·
mn.ntes, e 5 % wbre os generos de ex·
portação feita do DUricto Federal ou
não sujeitos á imposição dos E tados ...

11 9.955 :563;;.734

2.799: 14 439
502: 121 172

2.631 :764 ;>03
390: 132. '-l88
20 :467~820

59.898:437$023

691 :097 312

(6 ) Rebtorio da Comlllissão cito
(69) ão contribuições «ordinarias. e consLam da «ProposLa de orçamento

apresentada pelo 1JinisLro da Fazonda em 6 de junho de 1ti95•• Os alg:lrismos
indicam o termo medio do ultimo trionnio de 18,12-18,,94.
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Internos:

(70) Figura, pela primeira vez, como 4verba orçamentaria,.; e a cifra indicada
li de simples previsão da Contabilidade do 'l'hesouro.

-Reunindo as duas parcellas, teremos, como
renda total de impostos. . . . . . . . . . . . . . . 199.096: 145 407

] O Imposto do se110 ...•..........•.........
11 Dito de transporte .
12 Dito de 2 1/2 % sobre dividendos das com·

panhias e sociedades anonymas .......•
13 dito de 2 % sobre vencimentos e subsidias

dos cofres fecleraes ..................•.
l4 Dito de 2 % sobre o capital <las loterias

federaes e de 3 % sobre o das estadoaes,
que venderem seus bilhetes na Capital
FederaL .........•..................•

15 Dito de transmissão de apolices e embar-
cações (70) .........................••

]6 Dito do fumo e seus preparados .•......••
17 Premias dos depositas publicas .....•....
18 Contribuição das companhias e emprezas

para despezas da fiscalisaçáo ...•......
19 Taxas dos consulados................•.•

7.489:734$055
723:644$214

298:611$989

1.322:524$565

183:932$497

100:000000
739:663 279
30:291$728

481:957.046
360:286$418

II. 730: 645 791



TITULO SEXTO

o CREDITO PUBLICO

§ I - NATUREZA E CONDIÇÕES DO CREDITO PUBLICO

72. Credito publico é a confiança de solvabilidade que um
Estado inspira aos possuidores de capitaes.

- Confiança de um lado, e capitaes disponiveis de outro, são,
conseguintemente, os dous elementos ou condições essenciaes do
credito.

O facto é identico ao que se dá com o credito particular.
«Não ha credito, si faltam a confiança e os capitaes, nem

quando ha capitaes sem confiança, ou confiança sem capitaes»
(Leon Say).

O gráo de confiança, ou antes, o pode,' adqt'isiti'l)o do credito
publico é cousa muito relativa: depende, essencialmente, da
ordem, da paz, da segurança geral, e da probidade do Estado no
satisfazer aos seus compromissos; mas tambem, accessol'iamente,
da riqueza da nação, do desenvolvimento desta, da conducta
geral da administração publica e de outras circumstancias se
melhantes.

E' a opinião, observ-a o Sr. R. Lisle, que fixa sem appello o
estalcro do credito, a que cada paiz póde pretender i e, pois, toda
instituição, que assegura, esclarece e instrúe a opinião, favo
rece, por consequencia, ao credito.

Em outros termos, diriamos nós: - uma boa organisação e
funccionamento regular dos poderes publicos, a elaboração bem
pensada dos orçamentos, a publicidade das contas financeiras, a
sua discussão e fiscalisação em fÓl'ma, ~ão factos, que manifesta
mente contribuem para a firmeza e elevação do credito publico
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em toda parte. A ordem e regularidade dos negocios, e a boa
economia dos haveres são razões importantes, fundamentaes, de
credito, quer se trate do individuo, quer se trate do Estado.

Ha, entretanto, differença notavel entre o credito publico e o
privado, differença, que se origina ou resulta, sobretudo, da na·
tureza e posição dos respectivos devedores.

a) O capitalista, quando empresta a um particular, impõe,
desde logo, as clausulas de segurança (penho?., hypotheca, etc.),
de boa fé e de prazo, que bem entende, em vista da natureza da
divida e das circumstancias p3.rticulares do devedor, e para
fazeI-as effectivas no vencimento, tem elie ainda a acção e os
meios dos tribunaes de justiça.

Não succede, porém, o me mo, quando o capitalista empresta
ao Estado: si este falta ao compromisso tomado, aquelle não
podera executai-o; porque a soberania do devedor exclue a hy·
pothese de tribunal ou autoridade extranha, á qual deva obe
diencia ou sujeição de especie alguma.

Em regra, tambem o Estado (pelo menos, o E Lado que tem
credito) não da nenhum penhor ou hypotheca especial para ga
rantia de seu debito.

- Isso quer dizer, que o credito,publico a senta em razões de
confiança maior do que o credito privado; do contrario, dadas
estas condições apparentemente desfavoraveis ao credor, este,
só a contragosto, emprestaria os seus capitaes ao Estado.

Os elementos des3a confiança superior, que o Estado inspira,
como devedor, são realmente manifestos, e além de outros
subsistem:

1) a riqueza geral do paiz, pois não se ignora que a nação
inteira torna-se responsavel pelo pagamento da divida public::L;

2) a fidelidade ininten'ompida dos governos, não sendo licito a
um novo governo, que se institua normal ou ,'evolucionariamente,
rasgar os compromi'3sos tomados pelos seus predecessores: - as
dividas de uma geração, si não são satisfeitas por ella, conti·
nuam legitimamente, como dividas das gerações que se succedem.

b) O emprestimo, feito pelo capitalista ao particular, tem um
prazo certo, fixado no acto da obrigação, para o se-q. reembolso
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total, alem dos juros ou premio do capital emprestado. No em
tanto, com o Estado a cousa póde succeder, e geralmente succede,
de maneira dilferente: como ente imperecível, o Estado contrahe,
de preferencia, os seus emprestimos, ou sem a obrigação do
reembolso, 011 subordinando este á uma amortisação lenta, dis
tribuida por longo prazo.

Mas o credito publico, a que se referem estas breves con i
derações, e um facto todo moderno.

Não é, que os governos dos Estados antigos e medievaes
tenham desconhecido ou deixado de recorrer aos emprestimos,
como meio de satisfazer as despezas publicas, qU1ndo, aliás,
o fizeram em circum tancias, mais ou menos semelhantes
áquellas, que occorrem nos Estados modernos.

Era, porem, outra, a concepção, que se tinha a respeito da
divida contrahida pelos soberanos: ella representava o compro
misso de um grande devedor, senhor ás vezes de dominios im
mensos, etc., mas não era reputada, como uma obrigação irre
cu avel da propria honra nacional, sobre a qual se basêa prin
cipalmenle o creJito publico moderno.

Dahi as difficuldades enorme, que hes soberanos tinham de
vencer, para obter capitaes, em dadas emergencias. Em regra,
mesmo os mais poderosos ou os possuidores de gl'andes dominio~'

não obtinham credito, sinão dando uma porção destes ou outros
valores, em garantia, ou especialisando certas fontes da receita
publica para o pagamento dos juros e do capital recebido; e ainda
assim, não podiam conlar com esse recurso, nem com fre
quencia, nem para sommas muito avultadas.

Fôra certamente devido á essa carencia de credito publico, que
por toda parte prevaleceu a pratica de os soberanos accumu
larem grandes sommas de moeda metallica nos 'seus proprios
cofres, com as quaes pudessem oecorrer ás despezas extraordi
narias, ora motivadas pelas guerras de conquista, ora pelas
neces idades da defes.l. interna e externa.

A historia faz menção de numerosos thesouros assim
a.ccumulad03 pelos reis, e alguns delIes, de sommas fabulosas.
O proprio Napoleão I, segun o se lê nas Memol'ias de Santa
Helena, ha,ia enterrado 4 O milhões ele francos nas Tt,Zhel'ias,

A. c. 21
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do" quaes servira-se, principalmente, nas camp~nhas de
.I 13-1 I·L

Não é preci o demonstrar as inconveniencias desse expe
diente fimmceiro ; ellas ão as mais evidentes por si mesmas: os
eapita.es aferrolbados nos cofres eram elementos perdidos para a
lindu~tria e o ommercio; além de que, si fossem applicados ás
prollrias despews oecorrentes do Estado, permittiriam um allivio
<:o~respondente nos encargos do imposto. De mais, a existencia.
de tae thesouros podia levar um governo, pouco prudente ou
menos reflectido, a embarcetr-se em emprezas aventurosas ou
mesmo em guerms offimsivas, com p'rejtd;;o finaZ para o bem
<:ommum e para as finanças do proprio Estado.

A pratica de accumular grandes sommas pecuniarias foi des
apparecendo, á medida que o credito publico tornal'a-se melhor
entendido e empregado, conforme a sua accepção moderna; e
hoje, excepção feita dos Estados despoticos do Oriente, e do
reino da Prussia (n. 29), todos os Estados ci viii adas abriram mão
<dos chamados thesouros de guerra, na certeza de que nenhum
<lUtro recurso se avantaja ao credito, desde que não lhe f,ütem
as razões fundamentaea da sua existencia e da sua força inde
.{:inida..

E' certo que, guardando talvez os resquicios das praticas pri
lIllitivas, ainda agora se encontram exemplos de governos, que
levantam emprestimos, por meio de gamntias ?'eaes ou pela
<eSpeciaZisaçiío de determinadas ren'las; mas, o que semelhante
facto deixa logo ver, é, - ou a falta de civilisação ou a mingua
ce credito, da parte daqueIles que assim praticam.

Já não é a ?·egra do credito publico; é a excepção, pouco hon
rosa, de certos Estados ...

§ II - UTILIDADE DO CREDITO PUBLICO

73. A utilidade do cre'lito publico tem sido exaggerada por uns
<e combatida, nega1a mesmo, por outros, conforme os pontos de

«lista di1ferentes, em que os preopinan tes se collocam.
Qualquer, porém, que seja a diversidade de opiniões dos au

<tores a respeito, o que verifica-se no facto, é: que o· credito não
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3) reali3:1r melhora:nentos materiaes ou obras de utilidade
publica.

Os emprestimos da primeira ca.tegoria, por maIS Imprescin
diveis que sejam em dadas circumstancias, não podem todavia
ser considerados sinão como ~m ln'J.Z necessa1'io, e em todo o caso,
resultantes de um'1 contingencia des:1strosa para as finanças
do paiz.

03 deficits orç:1menbrios proveem de causas diversas, ás vezes
inevitaveis, por melhor que seja a prudencia dos governos:
uma falta.. de colheita, uma revolução ou guerra que motive a
paralysação dRs industrias ou a mingua do trabalho, qualquer
destes fucto.> poje dificultar ou diminuir a arrecadação das
rendas publicas e occasionar o deficit.

Tambem· um augmento extraordinario de despezus, aliás
neoessarias e inadiaveis por sua natureza, - a defesa nacional
por exemplo -, pMe ser moti vo de feeq uentes de(icits; e para
reme1io dos casos suppostos e outros semelhantes, um dos
meios, certamente legitimo, e ás vezes, o unico etlicaz, será
recorrer ás forças do credi to.

Quanto aos emprestimos da terceira categoria, so em dados
limites e condições, deverá o Est(l.do contr~hil·os.

Par:.1. que o Estado funde ou realise emprezas e obras
com capitaes, vindos exclusivamente do credito, e sem que o
seu pl'ocedimen1o incorra em censura, é mistel" que taes
obras ou emprezas sejam, n(l,S circumstancias, inteimmente
indispen.31veis ao Estado, ou da maxima utilidade para toda
a Naçl0. :'Ianbr emprezas industriaes, que não rendem,
siquer, para as desp:lzas do proprio custeio, quando estas possam
ser exercidas, talvez melhor, pelos inrlividuos ou associações
privadas ; é err~ gl'ave, e que oão se justificaria, mesmo si a elIas
somente se applicassem os sallios disponi veis da receita, quanto
mais, sendo no todo alimentadas pelos recursos do credito ...

.Além disso, si os governos recorrerem a este para a satisfação
de necessidades, que são face is de crear ou augmenbr a todo o
momento, sob o pretexto ou razão tle melhoramentos publicas;
bem póde succeder, que o mesmo lhe falhe em occ(l,siões de ur
gencia ou pa.ra fins de sa.tisfação inadiavel. ..
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- E' por isso, que um financeiro illustre, depois de haver.
salientado todas as excellencias do credito, accrescentou final
mente: 4: Comtudo, somos obrigados a reconhecer, que os abusos
do credito publico são realmente perigosos. Esquece-se com faci
lidade que o credito s6 afasta um perigo, s6 realisa um
progresso, deixanúo atrás de si um estorvo perpetuo, uma fonte
de difficuldades e embaraços. ElIe põe á dispo ição rio Estado
um capital, mas as taxas estabelecidas para pagar os juros con
tribuem para levantar o preço do trabalho nacional, e recaem
sobre a industria com uma carga permanente, cujo peso p6de,
com a continuação, deprimil·a ou deter o seu desenvolvimento.

<l: E' necessario, que o capital. tornado por emprestimo, não
seja destruido, e sim, consagrado n. obras, que augmentem a
riqueza geral, em urna proporção eflectil:amel1te superior á des·
peza nova resultante do emprestimo; e este equilíbrio, tão
difflcil de apreciar de antemão, os que dirigem a fortuna do
Estado, são constantemente levados a rompeI-o, por cOllside
rações de politica e de popularidade.

« Querem f,lzer muito sem sobrecarregar o povo de impostos,
sem levantar os seus protestos; o meio está debaixo da mão 
tentando-os, e acabam, quasi sempre, por succumbir á tentação.

«Cada geração augmenta assim, por seus erros, o encargo da
geração segninte. Nós não ternos sómente que provêr ás nossas
proprias necessidades; temos igualmente que soffrer o peso das
prodigalidades de nossos antepassadCls, e os nossos descendentes
deverão supportar as prodigalidades de nossos antepaseados e
as nossas . ..:.

Verdadeiras, sem duvida, como são, as breves ponderações,
que vimos de citar, - elIas não podem, entretanto, destruir a
utilidade ma11ifesta, de que o credito é e tem sido capaz em
toda parte.

Si é certo, que as gerações successivas coptinuam a car
regar com os onus de seus antepassados, tambem não o é menos,
que ellas continuam egualmente a u ufruir os grandes beneficios
e progressos realisados pelos mesmos.

'Em conclusão, pois: o mal não está no uso do credito, mas
no seu abuso sómen te.
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§ III - EMPRESTIMOS PUBLICOS

74. Emprestimo é a operação, pela qual oEstado usa do credito
publico j em outros termos: é o acto pelo qual o Estado recorre
ao credito, afim de obter os capitaes necessarios na occasião,
- estipulando ou acceitando as condições e encargos respectivos.

O compromisso, resultante do emprestimo tomado pelo Es
tado, é o que constitue a «divida publica».

No contrahir de um emprestimo 11a certas normas ou praticas,
que devem ser observadas; dentre essas, inllicaremos as prin
cipaes.

a) O governo póde abrir, elle proprio, subscripção directa, es
tabelecendo e tornando publicas, as condições segundo as quaes
serão admittidas as prestações dos capitalistas; - ou poderá, ao
contrario, - fazer abrir a mesma subscripção por intermediarias,
isto é, por meio de estabelecimentos bancarios, que se responsa.
bilisem pelo exite da operação, segundo clausulas e condições,
reciprocamente acceitas e ajustadas.

Ao acto de lançar ou ofl'erecer um emprestimo ao publico
chama-se: - a emissão do emprestimo.

Quando o Governo resolve proceder por intermediarios,-elIe
póde, depois de assentadas as condições do emprestimo, ou conce
der a emisscio do mesmo a um ou mais banqueiros em vista das
circuIBstancias, - ou estabelecer prévia concurrencia entre os
banqueiros mais importantes, para adjudicat-o áquelle, que oífe
recer melhores vantagens.

Tratando-se de subscripção publica, aberta por intermediarios,
o systema da adjudicação é, sem duvida, recommendavel.

Mas a emissão publica dil'ecta tem sido, em geral, a mais
usada, - sobretudo, no pensamento de recolher um producto li
quido maior, por não ter que deduzir a importancia da commis
são ou porcentagem, que, de outra sorte, deveria caber aos dilas
intermediarias.

Entretanto, com o systema da subscripção dil'ecta,-ou porque
o credito do Estado se ache em situação menos firme, ou porque
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as condições da emisscro não agradem aos pl'estadores do capitnl ;
- póde succeder, que o total do emprestimo deixe de ser intei
ramente coberto; em quanto que, com o systema dos banqueiroS"
intermediarios, o Estado fica garantido contra semelhante
insuccesso, visto aqueIles respondei'em pela totalidade do>
empl'estimo, qualquer que seja o resultado final da subscrjpção>
publica.

Ra ainda um outro modo de emissuo, além dos indicados.~ 
é proceder logo à venda dos titulos da divida nas propeias the
sourarias do Estado, ou por outros agentes autorisados, com()
corretores e bancos, á medida das necessidades.

Este ultimo methodo é manifestamente smceptivel de muito
inconvenientes e abusos, e por isso deve ser, como regra, o mais.
passivei, evitado.

b) Entre as condições, com que um emprestimo é emittida-,.
devem necessariamente figurar: - a taxa ou typo da emissão..
o jU?'O do capital, e o pra;;o do reembolso.

Deixando para fallar das duns ultimus, quando, em seguida~

nos occuparmos das especies distinctas da divida publica, cumpl'8',
sobre a primeira, definir desde logo, o que elIa exprime ou.
significa em mataria de emprestimo.

Typo da emissuo, se diz o preço estipula10 dos titulos de di vida,
que são offerecidos à subscripção publica. .

Exemplificando: si trata-se de um emprestimo, cujo valo~

nominal dos titulas a emittir é, supponha-se, de 100", e a sub
scripção dos mesmos fosse, porventura, aberta a 90$ ou 95$ ; _.
se diria, que a emissão foi feita á taxa ou typo de 90 ou 95 %_

Si a subscripção, porém, fosse aberta pelo proprio valor-

?tominal, se diria que a emissão foi feita ao paI', isto é, o sub
scriptor devera entrar com quantia igual áquelIa declarada no>
titulo de obrigação entregue pelo Estado.

São raros os exemplos de emissões feitas ao pal'; na maioria.
dos casos ellas se fazem abaixo deste, em escala maior ou,
menor, segundo a somma total do emprestimo, os prazos da
prestações, a abundancia ou escassez de ca,pitaes disponiveis •.
e sobre-tudo, conforme as condições do credito publico n~

momento.
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Tanto menor é a di1ferença do typo da emissão para uttingir o
Pa?·, quanto mais se póde affirmar a solidez de credito do
Estado.

A França contrahiu' o seu grande emprestimo de cinco milha
?·es depoi'S da guerra de 1870 - 1871 á taxa de 79 %, isto é
com 21 % de bonificação para os subscriptores. O Brazll acaba

.de contrahir um emprestimo externo de seis milhões de libms

. sle?·Unas em Londres ao typo de 85 %, ou com 15 % de bonifica

ção para aquelles que o subscreveram.
A questão do typo da emissão é da maxima importancia,

tanto para o Estado tomador do emprestimo, como para o capi
talista, prestador dos capitaes.

Na precisão de reunir, as vozes, sommas enormes, os governos
-reconhecem, á lJrio,·i, que não conseguirão o seu fim sem sujei
tar-se ao sacrificio de vende" (emittir) os seus titulas de renda.
por um preço inferior áquelle, pelo qual fica aliás obrigado a

..reembolsal-os.
O meio de obtel-o em condições mais vantajosas, isto é, que

DS titulas do emprestimo sejam subscriptos ao pa?', ou proxi
mamente a este,- é sujeitar-se á uma taxa de juro mais alto,
pagar, por exemplo, 6 ou 7 % em vez de 5 0/•.

Mas, como °juro do capital é °encargo, que perdura com as
suas consequencias por todo o tempo do contracto, o qual é às
vezes perpelt'o, conforme a natureza da divida; os governos
acceitam, de prefel'encia, o abatimento do typo ela emiôsão, cujo
prejuizo, sendo de quantia certa e de antemão conhecida, póde
ser levado em conta ao computar-se a importancia total neces
saria, que se procura obter pelo emprestimo.

Além disto, a experiencia ensina que a bonificação, resultante
da di1ferença entre o pa,' do titulo e o typo da emissão, é um
engodo exceUente para o successo da subscripção.

Este systema de bonificação é O que os frllncezes chamam
emprunt á primes de ,·emboursement (emprestimo com premio
de reembolso) alludiodo ao lucro certo, que terá o subscriptor
por occasião de ser pago do capital subscripto, uma vez que o
Estado fica obrigado ao pagamento do valor-par (Ítominal)
do titulo, qualquer que tenha sido a taxa da sua emissão.
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Ra um outro systema de bonificação, tarnbem usado no lança·
mento de emprestimos: é o que os escriptores fancezes chamam
igualmente - empt'unt li lots (emprestimo por meio de loterias),
Esse systema, que tem sido praticado na ltalia, na HoIlanda. na
AIlemanha e na Inglaterra, consiste em annexar ao emprestimo
uma loteria. segundo combinações mais ou menos engenhosas, e
cujos premio3 (lots) se partilham entre os subscriptores do
emprestimo, em vista dos seus quinhões, etc.

Em geral são as municipalidades e companhias particuiares,
que mais teem recorrido aos emp,-estimos lotel'icos; não (eve-se,
porém, omittil' que o proprio governo inglez tambem pro
curou, mais de uma vez, obter os recursos de que carecera, por
meio de emprestimos desta natureza-lottel'y-anmtities.

Por nossa parte, sómente indicamos aqui semelhante systema,
a titulo de informação; porquanto, nem em theoria, nem na
pratica, podemos admittir, que o Estado recorra a um jogo
publico, como meio legitimo de corrigir a situação pouco favo
ravel das suas finanças.

§ IV - ESPECIES DA DIVIDA PUBLICA

75. Como já ficou dito, divida publica é a obrigação pecuniaria
que o Estado contrahe por via dos emprestimos. l\Ias não é
sómente esta, a. sua origem' ella póde resultar, egualmente,
da não satisfaçito dos encargos orçamentarias, ou d'outro com
promissos tomados.

A divida publica distingue·se antes de tudo, em intenta ou
externa, segundo o lagar da obrigação, si no proprio paiz, si no
estrangeiro.

A questão de saber, qual destas especies convem melhor ao
Estado, depende muito das circumstancias. Em principio, somos
de pal'ecer, que a divida interna devera ser a preferivel ; consi
deramol-a, mesmo, mais condigna com a independencia de um
povo em face do estrangeiro.

Mas, tratando.se de um paiz novo, ainda carecedor de capitaes
disponiveis, ser-Ihe-ha de grande conveniencia, ou talvez inevi·
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tavel, recorrer ás praças estrangeiras, sobretudo, em sobrevindo
a necessidade de grandes sommas.

Ao nosso ver, o argumento principal em favor da divil~a ex
terna está precisamente nesta contingencia, em que possa achar
se o Estado, de não poder conseguir um emprestimo dentro do,
proprio paiz.

A allegação, de que o producto do emprestimo externo reprff
senta um augmento do capital ou da riqueza nacional, não
tem aos nossos olhos o valor que se lhe attribue. O alheio
mais cedo ou mais tarde voltará para o seu dono, e, em regra.
em somma c1uplll. ou mais que dupla da importancia real
recebida.

Si o producto do emprestimo externo fosse para a explOt'ação
de industrias, cujos resultados dessem ao meno~ para cobrir os
encargos do mesmo, a sua vantagem superior seria neste cnsO'
manifesta: o paiz lucraria com a existencia das industrias a.ssim
creadas ou mantidas, e com os beneficios dellas resultantes,
sem que nisso entrasse emprego ou empate de capitaes nacio
naes.

O facto, porém, não succede as imo quando se trata de di
vida publica. Em geral, o Estado contrahe empl'estimo para fins.
improductivos,taes como: a satisfação de cleficits orçamentarios,
a compra de material bellico, etc.; e, as mais das vezes, o dinheiro
tomado ao estrangeiro é ueixado no proprio estrangeiro em satis
fação de compromissos anteriores.

De maneira que, bem examinadas as cousas, verifica-se que a
unica vantagem do emprestimo externo é liquidar uma situação·
financeira difficil, pelo contrahimento de novos encargos, que
poderão crear no futuro uma situação ainda peior.

Escrevendo desta sorte, não podemos deixar de ter em mente-
o proprio exemplo do Brazil, cuja divir1a externa tem-se tornado
um grande sorvedow'o elos recursos nacionacs.

Apparentemente favoravel nas suas condições escriptas, a
verdade é, que a sua solução real tem imposto ao paiz encargoS'
enormissimos.

Basta saber qlle as taxas do juro e amortisação custam,
}Je1a dHferença do cambio, quasi sempre o dttplo e ás vezes o
triplo do que parecem indicar os algarismos escriptos dos con
tractos ! ...

- A divida publica, intet'na ou extenw. é susceptivel de formas'
praticas ou especies diversas, segundo os modos da sua
constituição, os prazos elo seu pagamento, e outras clausulas ou
condições.

A sua divisão principal é, em divida fundada, divida flMctuant~

e pape't-moeda.
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I - Divida fundada

75 a. Divida fundada é aquella, cujo pagamento é estipu
lado em prestações parciaes, distribuirIas por um certo periodo'
de annos, vinte, trinta, cincoenta e mais, ou mesmo sem a fixação

de ln'azo, para o seu reembolso; dizendo-se, no primeiro caso,
que o Estado emitte titulos de ')'erlda amol'tüaveis, - no segundo..
t:Lulos de 1'e1tda pe1'petlla,

Quando a divida con iste em titulas da ultima especie, a obri-
gação do Estado limita-se ao pagamento de um juro nas épocas
ajustadas, sem que o credor tenha jámais o direito de exigir-lha
o capital, muito embora este se ache declarado no respectivo>
titulo.

Sobre este ponto, convém observar: a expressão-renda ou
divida perpettta é aqui empregada em sentido restricto; por ell81
não se entende que o E tado fica para sempre privado da facul
darle de reembolsar o capital do empl'estimo; não certamente;
apenas o mesmo considera-se exempto da condição do prazo~

isto é, só pagal-o·11a, quando um dia lhe parecer conve
niente.

Quando a divida fundada con iste em titulas a111orti~aveis~

isto quer dizer, que ella deve ser forçosamente reembolsada, ao
fim de um certo numero de annos guardada a regra estabele
cida da amorti zação.

A divida publica amOl'ti~avel comprebende, não só a de titulas.
pagaveis em um prazo certo de annos, mas tambem a vitalicia,

a de annuidades, e de outras combinações, mais ou menos seme
lhantes.

A primeira destas especies funda·se na seguinte operaç'ão :
ajustado o prazo do reembolso, de 20, 30,50,90 annos, etc.,
calcula-se o numero de titulas que é preciso reembolsar cada
anno, para que a totalidade da divida esteja annullada ao termo
do prazo fixado. Os titulas annualmente amOl·ti~aveis são, em
regra, tirados pelo processo do s01·teio, podendo tambem ser
resgatados por compra, conforme as hypotheses previstas no.
respectivo contracto.
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A divida amorti:ra'l)el a longo prazo ê um dos modos de
emprestimo mais usados actualmente; é por elle que o Brazil
tem contrahido os seus emprestimos no estrangeiro, como
adiante teremos occasião de verificar.

Disputa·se qual das duas dividas o1Yerece vantagem superior,
si a divida perpetua, si a divida amortisave1.

Em favor da primeira allega-se a não obl'igação do pagamento,
isto é, não sobrecarregar o orçamento com a importancia neces
saria para. a amm·tisação, e apenas com a quantia, relativamente
modica, dos juros.

Em favor da segunda, pretende- 'e que a reducção annual da
divida publica, podendo tambem ser feitalpor parceIlas, relativa
mente pequenas, desde que o prazo for bastan le longo, tem a
grande e incontestavel vantagem de ~levar o credito publico e,
conseguintemente, a de facilitar qualquer novo emprestimo, de
que o Estado venha a precisar.

Mas, sem contestar as vantagens da amortisação, ê conve
niente ad vertir : tnes vantagens só existirão de facto, si
houver verdadeira amorlisaçc7o, isto é, si esta fôr feita com os
saldos da receita, porque, só deste modo, opera-se reducção
real nos encargos do Thesouro.

Si, ao contrario, os orçamentos encerram-se com deficits Sttcces
si'l)os, as vantagens da amortização ser7ío simplesmente appa
rentes; porque a reducção da divida (undada importará o
augmento da fluctuante, donde, atinai, a necessidade de novo
emprestimo, o que quer dizer - uma divida (un:/ada maior, do
que a anterior, suppostamente amortisada ...

Referindo-se ao assumpto, observa um illustre economista:
« A divida amortisavel não tem razão de ser, senão quando as
finanças do Estado se acham florescentes, ou si o beneficio resul
tante do emprestimo só aproveita á uma ou duas gerações.
<Infelizmente as cousas não se passam sem pre assim. E' ordina
riamente dos Estados novos, daquelles que tem orçamentos
difficeis, de quem se exigem titulos amortisaveis, e muitas
vezes a curto prazo. A amortisação nestes dous casos torna-se,
porém, um peso esmagador, debaixo do qual os mesmos Estados
não tardarão talvez a succumbir,»
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Em conclusão; tratando-se de grandes sommas, o systema
da emissão de titulas de ,'enda perpetua é O melhor; porque
o seu ,'eembalso não virá absoyver uma grande parte das recei
tas annuaes, certamente necessarias ii. outros misteres. Mas~

tratando-se de sommas menos importantes,- proventura, ap
plicadas aos melhoramentos da ordem economica, - o Estado
póde ter vantagem em tomar emprestado por titulos amorti
soveis,. - com tanto que S9 possa prever, que, sem augmentar o
encargo dos impostos, o reembolso seja passiveI, pela propria
majal'aÇaO das receitas, como uma resultante do crescimento
da riqueza nacional.

- A divida vitalicia é um modo de emprestimo, pouco usado,
- e certamente incapaz para, pelo mesmo, obterem-se grandes
sommas, E' manifestamente uma especie de seguro de vida,
feito pelo Estado,

Em geral, o seu processo consiste em ofI'erecer ao publico a
faculdade de entrar para o Thesouro com determinadas quan
tias até prefazer o total do empre3timo, que se tem em vista, 
obriganlo-se o Estado ao pagamento de uma ,-enda annual
compensativa, durante a vida do prestador do capital ou de pessoa
designada. Com a morte do titulm' da divida esta fica ipsa facto

extincta.
A Inglaterra recorreu a este modo de emprestimo varias

vezes no seculo passado, e embora modificado por combinações
diiferentes, ella ainda conserva-o até ao presente no seu sys
tema financeiro.

A França tambam adoptara a emissão de rendas vitalicias
(rentes viajeres) para alimenta.r a sua Caisse ele ret,'aite pau,'

la vieitlesse, creada. em 185:... (2.)
Como não se ign:>ra, os empre3timos, chamados tontinas, são

tambem uma espacie de divida vitalieia, ainda que susceptivel
de fórmas diiferentes. (3).

(2) Suppri:nida e11 1'34, P lo gran.le onlls que ji recaia sobre o The
souro, em vista do juro mUlto erevado, que a lei de 1852 havia estabe
cido.

(3) .A t,atina- consi te no seouinte: o Estado constitue-se na obrigação de
pagaI' aos seus subscriptol'es uma «renda vitalícia, que vae pass:lndo, no todo
ou e:n parte, dilS que morre:ll pnl'a os sobrevivente f rtLé a morte do ultimo,
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- A palavra annuidade, em 5U:1 accep~ão geral, signific:1 uma
prestaç'.ão ou pagamento, que se faz annualmente. Mas, empre
gada p:l.ra caracterisar um:.t especie determinada da di vida
publica, ella significa « uma serie de pagamentos periodicos, de
quantia fixa ou variavel, comprehendendo não só o juro do ca·
pital, mas tambem uma somma destinada a reconstituil-o em
um tempo dado. »

As anntlÍdades dizem-se con lantes, quando os pagamentos são
-divididos por épocas equidistantes, e em porções iguaes, ou tão
iguaes, quanto possivel, entre si.

As annuidades são val'ialiei" quando se adoptam progressões
.arbitrarias, crescentes ou decre 'centes, em relaçio ás épocas ou
ás prestações dos di versos pagamen tos.

O methodo das annuidades COl1stanles é o preferivel e o mais
frequente.

Para o devedor, o systema da annuidacle tem, com certeza,
uma grande vantagem: é uma especie de garantia contra a sua
propria negligencia, obrigando-o ti, satisfaçãu, por assim dizer,

.au/omatiea, da divida contrabida; p rquanto, segundo o pro
cesso admittido na especie, o reembolso se eifectua dc maneira
oorta e quasi insensivel. Sirva-nos de exemplo a demonstração
que nos offerece um autor em moeda frauceza: «uma annuiclacle
de 4f,655 basta pal'a amortisar 100 Cr. em 50 anuos. Não é o
mesmo que se pagasse o juro de 4f,655 %, e o devedor não seria
naturalmente levado a confundir os 4 % de juro com os Of,655

quando então n. divida se considera. completamente exlincta. Em regl'n divi
dem-se os subscl'lptores em um cerCo numero de classes, j~l s~A'undo os
q'linhões, já segundo as idades, àando·se sómenle o ..nccrescimo» em
favor dos sobreviventes da lr.e~m3. clnsse.

Este modo de emprestimo, já antes uzado 0'1. ltoli", foi em 1653 in-
.troduzi<lo n'1. Fl·aOç'1. pelo banqueiro napolitan L. 'ronli, donde a sua
denominaçio, e neste ulLimo pa IZ foi sem duvida o instrumento prel'orido do

·credit publico, durante mais de um seculo.
Verificado depois n'l pratica, que a «tonlinaJ) sobrecarregava muito mais no

'l'hesouro, do que o s)'sLema de «rcnua~ pel'peluas, foi fi meS!l1a, aliDul, sup
primidfl. )'las, desapparecida,c mo mcio (ie credito publíco,3. ctonlina» sub- isle,
não obstante, como «operação societal"ia, istll é, - n assocint:5.o elc co1pitaes
ou rendimentos partieul:tres, tendo por fim a percepção de u:n" renda

,periodica ou a apartilba do fundo sacia, <lopois da morte do cada associado,
enlre.os_que sobrcvivere:n, pela fôrma e modtJs mat'cados nos artigos da
assoclO.,:,ao.

O syst~ma das < tontinas'l> lambem tem sido usado em combin~cão com
4.o~erias, para melhor seduzir aos subscriptol·es. A.ctualmenLe, n~m OS nona
·;celros, nem os moralistas cODs:dCl'aUl-uo digno de acceit:lção.
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d~ amortisação, ao tirar a importancia de ambas das suas
l'endas annuaes? »

A divida publica de al1nuidades, ou simplesmente dita-a at'l

1'I.uidade, é, com etreito, um instrumento financeiro de primeira
<>rdem, e como tal empregado, de preferencia, nos emprestimos
eontrahidos pelas companhias e emprezas . Os governos da
França e da Inglaterra tambem u a.m frequentemente do mesmo,
que, além do mais, dispensa as formalidades dos emprestimos
publicos, propriamente ditos.

A Inglaterra tem adoptado este systema sob fórmas diversas,
taes como: annuidades de longo e de curto prazo, annuidades
por vida (li{e annuities) e annuidades lotericas, de que atraz
já se fallou.

A somma de al1nuidades inscripta nos orçamento da França e
Inglaterra sobe a milhões em cada um desses Estados.

De resto, quando a am~uielade é feita P01" viela,confunde-se
.com a livida vitalícia.

- Embora de caracter especial ou de especie mais restl'icta,
são igualmente para considerar, como di vidas de annuidades, as
.que figuram nos orçamentos do E tado sob os titulos de : 
llensões, montepios, ap sentadorias, reformas militares, ê ga
-rantia de juros ou subvenções; porquanto, embora não sejam
ellas inscriptas no' (fl'ande Livl'O, perdúram, não obstante, como
divida fundada, - as primeiras duraute toda a vida dos titulal'es,

e a ultima, durante os prazos das concessões, no geral, de 30.
50 ou mais annos. (4)

II - Amortização e convarsão

75 b. Sobre a materia da divida fundada, oecorrem ainda.
dous factos, que não devemos omittir:-a amortisaçiío e a con

-vel'são da divida.
Amortisação, na especie, se diz o reembolso gradual de uma

divida até a sua extincção completa.

(4) Talv~. a. outros pareça. melhor, conside,'ar as «pensões., aposentadorias
e refol'JJ:lns, como espacias da divida vitaliciu..
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o facto p:'esupp5e a. consignação de um fu.nelo cel"to, capaz de
satisfaser ás prestações annuaes dos juros e da quota amortisavel

do capital, podendo a respeito serem aloptados methodos ou
combinações differen tes.

Já vimos anteriormente, como se opera a amortisação ou a
propl'ia extincção das dividas, quando ellas são vitalicias ou de
annuidades; vejamos agora outros provessos, que ainda se
pode:n seguir para o mesmo fim da amortis1ção.

Em fins do seculo passado (1771) o Dr. Price imaginou um
systema, segundo o qual, pretendia elIe, que a amortisação da
divida publica seria effectuada., cm um prazo relativamente
curto, e com tlispendio qtlasi inSCllsivel p:tra o Estado.

Consistia o systema em estabelecer uma consignação modica,
geralmente I % do capital nominal da divida, e applicar
dita consignação á compra dos titulos amol·tisaveis ; os juros
dos titulos resgatados deviam ser successivamente empre
gados á compra de outros titulas, e assim pl"og-,oessivamente,

até chegar ao resgate de todo.', ou à annullaçilo completa da
divida.

Tratando-se, por exemplo, de um emprestimo do jm'o de 5 %
,

e amortização de I %, o mesmo ficaria completamente extincto
em 36 annos, desde que foss3m guardadas as formulas presta
belecidadas.

O systema do Dr. Price chegou a exercer uma gmnde in
fluencia na politica. financeira de alguns paizes, notadamente na
Inglatel'ra fi na França; mas a pratica dos proprios factos não
tardou muito a convencer da sua illusão ou inefficacia .. o De
maneira que a theoria fascinante dos j u.os compostos, como
pl"ocesso a!!tomatico de ?Oeembolsal" uma divida conLrahida, já
não tem hoje gra.nde cotação; muito emborn. seja ella verda
deira, como calculo ou theorema mathematico o

A experiencia tem demonstrado, que não é do processo, mais
ou menos engenhoso, que depende p"incipalmente á effectivi
dade progressiva da amortização; esta realizar-se-ha, mais lenta
ou mais rapida, conforme a somma que se lhe applicar successi
vamente, em vista do total da divi.la, d,l, taxa dos juros e prazo
do reembolso.
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Supponhamos no cnso uma divida de vinte mil cont03 de réis
i1 juro tie 5 % e reembolsavel em 30 annos. Para a sua amor
tisação se p dem adoptar um dos tres expedientes:

I) O Estado consigna uma prestação annual para o serviço do
juro e amortisação, effectuando elle proprio as operações; - a
prestaçilo dita a inscrever no orçamento sera de 1. 30 I: 028 800

durante 30 annos, isto é: 20.000:000 + 0,06505144.
2) O Estado confia as operações da amol·ti 'ação a uma caixa

e'pecial, a qual recebera ullnualmente a quantia correspondente
á amorti ação annual, isto é, - 301 :028 00) além da impor
tancia do j aro de 1.000: 000 000); á expiração dos 30 annos, o
total dos vinte mil contos estará do mesmo modo embolsado :
- 301 :028 800 X 65,43884 + 301 :028s800 = 20.000:004$278.

3) O Estado contrahe logo o emprestimo na importancia total
definitiva de 26.020:576$, da qual tira a somma de 6.020:576$
qUe" confia a uma caixa especial, e esta applicará os juros e o
juro dos juros ao resgate dos titulas do emprestimo. Por esta
operação a divida estara tambem integralmente reembolsada
ao cabo de 30 annos, e dUl'an te estes, os credito:> orçamen
tarias deverão ser de 1.301 :02':'800 (6.020:576Sx4,3219413
=26.020: 576. '06·1.) (5)
. Por qualquer dos modos acima indicados verifica--e 'que a
arn01·tisaçi/O, dudas as mesmas entidades do juro, do capital e do
prazo, traz encargo igual para o Thesouro.

- Disputa-se sobres. utilidade da amortização dos emprestimos
publicos, sobretudo qnando elles são internos, afirmando-se que
não vale a pena exigir da. nação, sob a fórma de impostos, as
quantias necessal'ias para pagar uma divida á propria nação,ou
em outros termos: que não ha vantagem alguma em exigir o di
nheiro dos CO~Hl'ibuintes, que o dão a contrago to, para entregaI-o
aos titulat'es de uma divida que, em regra, preferiam não recebeI-a.

Não ha negar certas vantagens, aliás manifestas, da amorti 'ação:
além de que não devemos deixar ás gerações vindouras todo o

(5) N. B.-/I. quantia de 1.301:020°$800, que nos dous primniros casos
represeuta o juro d 5 010 de 20.000:000' e a quota de amortisação, no
terceiro ú repl'esenta o juro do 5 aio do empl'ostimo total: 26.020:576 000.
O resgate realiza-so com o oXcos~o do 6.020:1>76" o os re~peetivos jUI'os aCC'1mu
lados.

A. c. 22
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peso dos compromissos tornados em nosso nome e proveito imme
(liato, muito embora tambem sejam elles em parte aprovcita
veis ás mesmas; uccresce que, não havendo amortisação, a di
vida publica póde elevar-se por tal modo, que dificulte em üx
tremo a realização de qualquer novo emprestimo, que o appa
recimento de uma guerra ou outro desastre semelhante torne
llecessario ao Estado,

Mas, para que a'umortisação da di vida fundada seja e1fectiva
mente vantajosa, é preciso que ella seja feita com o producto
bastante ou crescente das rendas do Estado, Si para operaI-a, for
mister augmentar (6) as tarifas dos impostos de maneira pre
judicial ao desenvolvimento da riqueza publica, ou recorrer a
um novo emprestimo, ás vezes, de somma maior e em condições
menos favoraveis; então jà não vale a pena fil.zer a amortisação ;
porque os seus effeitos, em vez de beneficos, podem ser, no
todo, contraproducentes,

Não é do simples facto da amortisação que resulta o melhora
mento do credito publico; mas da 1'eclttcção ,'eat da divida, e das
condições economico-financeiras, que habilitam o Estado a essa
reducção, como já ti vemos occasmo de ádvertir,

Tomar emp,'estado para amo"tisa?', não é uma soluçiio 1'eal,

elfectiva,. é simples mudança de {ó/'ma ou de nome da mesma
divida existente,

75 c. Ha todavia um processo, pelo qual so póde mino)'a,' o
encargo de uma divida, muito embora contrn.ilindo-se um novo
emprestimo: é a conve)'stlo.

Cbama-se assim a operação financeira, por meio da quo.l
o Estado faz desapparecer uma divida existente, contral1indo
ao mesmo tempo outra em melhores condições.

A's vez.es, circumstancias occorrem, que forçam os governos a
contrailir empl'estimos, aSS:LZ onerosos para o Thesouro, Quo.ndo,
pois, melhoram os tempos, o com estes apparecem condições,
em que possam obter el~prestimos mais vantajosos, - é dever

(G) 'ol,,'e n prorareucia enL,'o os iUl posLos e em p,'estimos, COIlIO IlJeio cle obLol'
recurso~ extl'l1ordinnl'io~. pódo ler-se COlO intol'esse a .lOta de ~Inc C"lIoch, !l
pag,288 do 30 volumo da oura ~ Riche se dos NaLion~ P, do A, SmiLh, Lradu
zida por G, Gal'nier, Pari•• 1850,
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e direito dos mesmos governos convej'ter o debito antigo em
outro menos oneroso.

A pratica oiferece exemplos diversos da.s combinações, que se
podem fazer a esse respei to.

O methodo mais simples da conversão consiste em oiferecer aos
credores a opção entre o reembolso !la su~ divida ao par e a
acceitação de novos titulos, vencendo juro menor que o
antigo.

E' requisito essencial, a sinceridade da oiferta do reembolso,
muito embora o successo da operação o torne dispensavel no
todo, ou ao menos, na sua maior parte.

A legitimidade da conversão, na hypothese, é manifesta: de
um lado não se pMe contestar ao Estado o direito de procurar
diminuir os encargo;; de uma divida, que elle mostra-se
habilitado a solver; de outro, fica ao crel10r o livre arbitrio de,
bem examinando onde está melhor o seu interesse, optar,
ou pelo recebimento do seu capital para dar-lhe emprego di
verso, ou pela acceitação dos novos titulos, que o Estado emitte
em substituição.

E' um meio realmente vantajoso, e delle poderá o Estado
aproveitar-se para melhorar o seu credito, sempre que occorram
as condições convenientes.

A primeira destas é, sem duvida, - que o preço dos titulas
que se pretende convertel·, estejam acima do par, em importancia
relativamente consideravel; queremos dizer, o preço dos refe
ridos titulos deve ser tal que, segundo este, se possa inferir ou
precisar a taxa men.Oj' do juro, que devam pagar os fundos do
Estado.

Não se dando esta circumstancia, é muito provavel, que os
credores optem pelo reembolso dos titulas, isto é, o resultado
da operação torna-se por demais duvidoso; porque, conforme
os fins desta, tanto menor for a exigencia de j'eembolso effectivo,

quanto, maior ser,'\. o successo obtido.

Quanto ás outras medida de precaução, que; de preferencia,
se devem tomar, para a.ssegurar o successo, são detalhes

pj'aticos, que só a occasião poderá aconselhar com proveito.
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- Mas, além desta especie de conversão, tendo por fim a 1·edu·

cçuo do jw'o, outras existem, que são tambem capazes de
modificar utilmente as condições de uma divida.

1) Esta póde ter sido contrabida por prazo curto, e, pela con·

'l;e1'sáo, serem os seus titulas substituidos por outros de longos
prazo, ou mesmo, por titulas de renda pvrpetua.

2) Obrigado pela urgencia do momento, o Estado póde ter con
trabido um emprestimo, com a especiaZisaçi10 ob1"igacla de certas

1'endas, provindo dahi grancle vexame ou p,-essão á propria
autonomia do governo nacional. Neste caso, dada a possibili
dade da conversão, o Estado poderá substituir semelhante di
vida jJor outra, menos vexatoria ou mais honrosa para o credito
do paiz.

3) Os titulas de renda perpetua tambem podem ser convertidos
em outros de renda vitalicia, ou de anntlidacles terminaveis, ou
amol·tisaveis por sOl·teio, resultando de qualqner desses ca os
vantagem maior para o credito publico: ou porque convenha
reduzir o total excessivo da divida perpetua, ou porque a
emissão dos novos titulas é fj3ita com iuro menor, ou por outra
circumstancia, que, no momento, ou para o futuro, seja favo
ravel às finanças do Estacio.

São, com etreito, diversos os modos e os fins, porque e para
que, se poderá fazer a conver.>ão,

Acima innicámos, de preferencia, o methodo da conversão,
·ciita de tituZos ao par, como a mais simples ou melhor, para o
fim de "eUblzi1- a taxa do juro; entretanto, com o mesmo intuito
-se J]raticam igualmente dous outros methodos: o tia con ver~ão

abaixo tio p'J.1' e o da CJU ver.>ão di/fe1'icla ou espaçada (convertion
di{fel'ee) .

Pela primeira, o Estado consegue diminuir u taxa do juro,
mas augmenta o capital da divida, visto como a nova emissão
-é feita abaixo do par dos titulas conver3iveis. Pela segunda, a
reducção da taxa do juro não é feita de uma só vez, ainda que
estipulada em uma só ope-cação.

No receio de comprometter o successo d:1 operação, propondo
logo uma reducção definitiva, que possa parecer exaggerada, o
Estado offerece, além do juro do novo titulo, um coupon supple
mental', durante um certo tempo.

Exemplificando: Ao converter os titulas de 5 %, em titulas
de 4 %, oEstado propõe, além deste ultimo juro, uma ob1'igação
.accessoria de pagal', diga-se, durante cinco aouos,-mais 1/4 ou
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1/2 % aos que acceitarem a conversão. Find.o o p~az~ da obri
gação accessoria, é, que a conversão se considera 1ntelramente
realizada.

- Agora, ao concluir sobre este -ponto, cumpre advertir que
nem tudo, a que se dá este nome, é realmente uma conversão.
E ta presuppõe sempre a idéa do reembolso de uma di'vida,
muito embora, dando origem á uma outra differente; eIla
su-ppõe igualmente uma situaçã.o prospera e o desenvolvimento
do credito -publico.

Por conseguinte, cumpre não confundil-a com a reducção

(OI'çada do juro ou rlo capital, a que ás vezes recorrem os E 
tados, incapazes de solver os seus compllomiSsos.

Neste caso, o que realmente e dá, é a bancarôta do credii;o
publico, e, em vista della, o abandono de direitos por parte dos
cre ores, na impossibilirlade, em que se acham, de fazeI-os valer
por qualquer outro meio ...

III - Divida ftuctuante

75 d. Divida fl~lctt'ante é aqueIla, ClljO pagamento póde ser ex
igido iml11ediato, ou em prazo CU1-tO, e incerto.

A fórma principal da divida publica fluctuante é a contrahida
pela emissão de bilhetes do Thesouro, vencendo juro, e res
gataveis em quatro, seis ou mais mezes, em todo caso, dentro
do exercício financeiro, em que são emittinos .
. Em regra, o E tado recorre a este meio de credito publico,

como antecípaçiio de renda, para satisfazer á alguma necessidade
occurreute, e é sallidamcnte um dos grandes recursos, de que
todos os Estados modernos mais se valem, com frequencia e van
tagem.

A emis ão dos bilhetes do Thesouro póçle ser feita directamente
pelas caixas do Estado; mas o methodo mais recommendavel é
depositaI-os em um ou mais bancos, os quaes os recebem em
conta cOrl'ente, e se incumbem da operação vis-a-vis do publico.

Depois dos bilhetes do Thesouro, um outro modo de empres
timo, do qual resulta a divida fluctuante, é a appUcação, que o
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Estado fa.z para as suas despezas, das quantias recebidas, a
titulo de deposito, já pelas caixas geraes do mesmo, já. pelas
caixas especias sob a sua fiscalisação, como: caixas economicas,

montes de SOCC01"j'O, cofres dos orphãos, e outros semelhantes,
Não é preciso dizer, que os aWa;os ou deficits orçamentarias

são parte integrante da divida fluctuante, E quando esta, cres
cendo de exercicio a exercicio, torna-se consideravel em con
fronto com as rendas annuaes, - o meio de liquidar semelhante
situação desfavoravel, é consotidal-a, isto é, contrahir um em
prestimo por titulas de renda perpetua, ou de longo prazo.

Ha quem conteste a utilidade da divida fluctuante, creada
por bilhetes do Thesouro ; mas a experiencia, não só demonstra
o contrario, mas até, que ella é um recurso imprescindivel.

Com etreito, não se póde deixar de reconhecer que o Estado,
devendo occorrer á todas as necessidades do serviço publico,
sem interrupção possivel,-e as entradas da receita publica, não
coincidindo de um modo, sempre perfeito, com as despezas;
tenha elIe o direito de emittir papel de creàito para cobrir as
faltas da Thesouraria.

Nem sempre convem, ou é passiveI, contrahir logo um empres
timo de longo prazo em condições favoraveis.

IV - Papel-moeda

75 e. O papel-moeda é uma di vida publica de natureza toda espe

cial, e por isso, não nos parece correcto - confundil-a com as
entidades da divida tlttctuante, como em geral se pratica.

A divida do papel-moeda apresenta o caracter de um empres
timo simulado, que o Estado contrahe illdistinctamente com a
nação inteira.: ella consiste na emissão de titulas (bilhetes, notas)

pagaveis ao pOj'tado/', com a declaração de á vista ou sem esta de
claração, mas, em todo o caso, de resgate obrigado, e aos quaes o
poder publico dá o curso forçado de moeda legal. (7)

(7) E)' excusado dizer,que, nllo obstante o titulo conter a declal'aC,ão-á vista,
-o seu embolso, nem POl' is.o, se dá; do contral'io, já não haveria curso for
cado, mas somente curso legal, o que é cousa muito diversa.
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E' da sua natureza,- o não ser sujeita ao pagamento de juro.
A emissão do papel·moeda póde ser feita por dous modos :

ou o Estado emitte directamente pelas suas caixas a somma de
papel-moeda, que as suas urgencias exigem, - ou elie autorisa
a estabelecimentos bancarios para fazeI-o, mediante certas
clausulas de flscalisação e garantia. Quer em um, quer em
outro caso, a responsabilidade do Estado para com o publico
subsiste perfeita.. porquanto, como só ene tem o privilegio
exclusivo de emittir a moeda nacional, tambem a elle incumbe
a responsabilidade consequente, si, em vez da moeda real, O

mesmo emitte ou autorisa a emittir a simples moeda convencional
do credito.

Não ha especie de divida publica, que tenha sido e continúe
a ser objecto da mais viva discussão e controversia, como o
papel-moeda"

Desacreditado, condemnado formalmente, ~elos principios da
sciencia, elle é, não obstante, o ultimo esteio, a que se apoiam os
Estados, nos momentos de penuria financeira; - e a historia está.
cheia dos grandes beneficios, que ospovos lhe devem por toda parte.

Entretanto, a facilidade do seu abuso é intuitiva: - quando o
lloder publico recorre ao papel-moeda, '"ammente pára onde deve
llarar; - em vez de só emittir ll. somma, rigorosamente indis
pensavel, para a necessidade urgentissima da occasião; deixa-se
seduzir pela barateza da moeda, e faz emissão maior, ou mesmo
snccessivas, do papel-moeda. •

E consequencia fatal deste procedimento não póde deixar de
ser-que o papel-moeda, tornando-se excessivo na circulação,
p3rde, desde logo, o seu caracter de moeda, isto é, de medida
ea.acta dos valores, para toroar·se um elemento perturbador de
todos os interesses e relações da economia nacional.

Não fôra, porém, esta circumstancia, ou esse perigo de o
papel-moeda tornar-se facilmente excessivo na circulação; -e não
duvidariamos proclamaI-o, como o melhor de todos os instru
mentos do credito publico, sinão tambem, - como a fórma, mais
commoda e mais perfeita, da propria moeda. (8)

(8) Vide: A, C'avalcanli - o Meio Cil'culante Nacional- Rio, t892.
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A demonstração destas the3es nos levaria mais lon$e, do que
comportam os limites traçldos ao presente trabalho; e por isso
concluiremos sobre a especie por estas duas proposições:

1. a Que, apezar da historia desastrosa do papel-moeda, a eUe
teem recorrido todos os Estados modernos, e muitos destes con
tinuam a fazeI-o, como recurso imprescindivel ás suas condi
ções economicas e financeiras;

2. a Que, não obstante esses exemplos, tão autorisados e (re
q~tentes, todos os economistas e publicistas estão de accordo em
considerar o "papel-moeda, como a peior das fórmas do credito
publico, e que, conseguintemente, só em circumstancias, as mais
diftlceis, será licito aos governús valerem-se desse meio pouco
abonado, para occorrer ás despezas do serviço publico.

§ v - DIVIDA PUBLICA DO BRAZIL

·76. « A divida publica do Brazil teve origem sob o dominio
portuguez, a qual na época da sua separação da metropole era
de importancia pouco consideravel; consistindo em atrazados
nas clespezas ordinarias do. serviço publico; no principal de um
limitado emprestimo contrahido no paiz ; e principalmente em
sommas avançadas pelo Banco ao governo de então. Feita a'
independencia, e constituido o Brazil com um governo proprio,
esta divida reconhecida nacional foi consideravelmente augmen
tada em virtude de importantes supprimentos de fundos feitos
pelo Banco ao governo imperial j da realização de varios em
prestimos dentro do paiz j e mui principalmente pela accumu
lação da divida contra.hida na praça de Londres, proveniente de
emprestimos ahi efí"ectuados por conta do Brazil, e de um em
prestimo pertencente a Portugal, por cujo pagamento aquelle se
obrigara na occasião do reconhecimento da antiga metro
pole.» (9)

(9) C. Baptista de Oliveira, «Systema Financial,. cit., pago 155.
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Em resumo, o trecho acima transcripto contém com verdade
e clareza a razão historica da nossa divida publica, Paiz
novo, e nas condições financeiras, em que foi proclamada
a sua independencia, era-lhe impossivel deixar de soccorrer-s~

dos meios do credito, já para occorrer ás necessidades inhe
rentes á propria constituição do Imperio nascente, e já para os
varios misteres do seu desenvolvimento e progresso.

A partir dessa época, os emprestimos levantados pelos governos
do Brazil, dentro e fóra do paiz,já são relativamente numerosos;
mas revistando-se as paginas de nossa historia economica finan
ceira, della verifica-se, que entre os elementos da pr05peridade
commum ou nacional, é, certamente o credito publico, um dos
que lhe teem prestado melhores e mais assignalados serviços;
e facto importantissimo, embora usado com certa freq~tencia, O

credito publico nacional nilo tem feito, sinão augmentar pro
gre~sivamentede valor, solidez e emcacia.

Com isto não queremos dizer, que o credito do Estado não
tivesse tido occásiões desfavoraveis, ou não tenha atravessado
situa,ções de fraque:::a e d'ifficuldades; nação nenhuma existe,
cujo credito não tenha experimentado c~'ises, mais ou menos
séria, em dadas circumstancia ;-0 que, porém, accentuamos,
por ser um facto patente da nos a vida publica, é: que o credito
do Brazil, crescendo conjunctamente com a propria nacionali
dade, conseguiu tornar-se não sómente solido, mas aiu\la repu
tado com preferencia entre muitos dos Estados Americanos.
Esta posição é devida, não tanto ao desenvolvimento da riqueza
publica, como, talvez principalmente, aos sentimentos de
probidade, com que os nosso! governos teem procurado
sempre honrar ao ajustado nas suas obrigações e compro
missos.

Vamos revistar os proprios factos.
E para proceder com methorl0 na sua exposição, - dividiremos

a materia da divida publica nacional nas especies de: I) divida
extel'na fundada; 2) divida interna fundada; 3) divida (luctuante;
4) papel-moeda.
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I -Divida externa fundada

76 a. Os emprestimos, dos quaes provém a divida externa fun
dada do Brazil, foram em numero de deze3eis durante a exis
tencia do Imperio, todos elles realizados na praça de Londres; a
estes ha qu.e ajuntar dous outros, já contrahidos pelos governos
da Repul.Jlica, como de tudo em seguida se dirá.

Emprestimo de 1824

77. Sob esta denominação designa-se o empl'estimo de
§:, 3.000.000, realizado na praça de Londres, mediante duas ope
rações: a primeira de ~ 1.000.000 em 20 de agosto de 1824
-com as casas bancarias Baseth Farqhuar Chrawford & Comp.,
Fletcher Alexandre & Comp. 'e Thomaz Wilson & Comp. ; 
a segunda de ~ 2.000.000 em 12 de janeiro de 1825 com os ban
{].ueil'os Nathan Mayer Rothschild ; - tendo sido negociadores e
representantes, por parte do governo brazileiro, Felisberto Cal·
deira Brant (depois Mal'quez de Bm'bacena) e Manoel R. Gameira
Pessôa (depois Visconde de Itabayana.)

Attendendo-se ás duas épocas diifel'entes das operações, parecia
mais acertado, que elIas fossem consideradas, como constituindo
emprestimos distinctos; entretanto, nos documentos officiaes
seguiu-se pratica diversa, e segundo se deprehende, pelas se·
guintes razões: primeira, porque só hou ve um decreto de autori
sação do emprestimo, e tanto este, como aquelle, que appl'OVOU
ou ratificou os artigos dos contractos, foram expedidos no anno
de 1824 (5 de janeiro e 30 de dezembro) ; segunda, porque as duas
operações foram ajustadas, como sendo partes integrantes de
uma só obrigação; terceil'a, finalmente, porque os instrumentos
{].ue serviram de base ás sobl'editas operações, tambem foram re
digi los e assignados em 20 de agosto e 7 de setembro de 1824,
IJ?uito embora o da ultima data só tivesse tido a devida execução
depois de ratificado ou confirmado pelo de 12 de janeiro do anno
seguinte.
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A parte do emprestimo, effectuada em virtude do contracto de
20 de agosto de 1824, obedeceu às eondições seguintes:

Capital real - ;{; 1.000.000; idem nominal - ~ 1.333.300.
Typo na emissão - 75 % ; juro annual-5 %; amortisação

idem, 1 "/o; prazo, 30 annos j commissão, 4 % (repartiLla por
metade entl'e os negociadores brazileiros e os banqueiros), (10)

A importancia total do capital 1'eal fôra realizada em 10
prestações mensaes, a contar de 20 de agosto, data da primeira
entrada.

A outra parte do emprestimo, realizada em virtude da
obrigação p?'elimi,za?' de 7 de setembro de 1824 e contracto ele 12
de janeiro de 1825, obedeceu a estas condições:

Capital real-;/] 2.000.000; idem nominal-~ 2.352.900. Typo
da emissáo-85 %; juro annual, 5 %; amortisação idem, 1 % ;

prazo, 30 annos; commissão, 4 % (tambem repartida por me·
tade entre os negociarlores e os banqueiros).

O total do capital fàra realizado em 12 prestações mensaes, a
datar de 15 de janeiro supradito, qUAndo se effectuou a primeira
entrada.

- O resultado de todo o emprestimo foi consignado nos do-
cumentos com estes algarismos:

Ca.pital real -' .f 2.999.940.
Ca.pital nominal- ~ 3.686.200.
Não supponha-se, porém, que esta somma total do capital real

fosse posta á disposição do Thesouro do Brazil; feitas as de
ducções autorisadas ou convencionadas,- o liquido resultante
para o Thesouro veio a ficar por de mais reduzido!

Além de outras clausulas de segurança e· vantagens para. os
emp?'estadores do capital, fàra igna1mente estipulado, que as
rendas das Alfandegas do Imperio ficavam empenhadas para o
p:l.gamento dos juros e das taxas da amortisação do emprestimo,
sem que o governo pudesse applica1-as a nenhum outr;:> mister
do serviço publico.

- O emprestimo de 1824 foi assumpto de largas e ardentes
discussões no seio da nossa assemb1éa geral legislativa, durante

(101 Vide tabella á pago 37'1.
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o periodo da sua primeira legislatura;. a materia foi sujeita ao
estudo de commissões; e a conclusão final, a que se chegou, foi
esta: de um lado, que os interesses do Thesouronão tinham sido
bem resalvaclos pelos negociadores brazileiros, e de outro, que a
applicação das importancias realmente obtidas tambem não
houvera sido, nem a mais legitima nem a mais proficua, em
vista dos fins, para que se havia contrahido o referido empres
timo. (11)

A commissão de fazenda da Camara dos Deputados em parecer
lido na sessão de 18 de agosto de 1826, depois de haver decla
rado «que o credito e honra nacional e tavam interessados na
approvação da transacção, e que perante a honra nacional
calam-se todas as outras ponderações», accrescentou:

« E' notavel neste negocio a commissão de 2 % que tiveram
os negociadores brazileiros ...

~ Os interesses que os dous commissarios perceberam, mon
tando pouco mais ou menos a 59. 998-1O-she1. st., custaram
logo á Nação 72.000 lib. st., e ba de custar o seu pagamento
final bem perto de 180.000 lib., que, pelo cambio já mencionado
(56 1/4), não é menos de um milhão novecentos e vinte mil
cruzados!

«Que úS negociantes inglezes t>ercebessem todas essas com
mis 'ões estipuladas, está na ordem das negociações, porque era
livre ao governo do Brazil acceit.al' o emprestimo, ou não accei
tal'; mas que os agentes brazileiros,-Grandes funccionarios da
Nação-, por ella pagos e remunerados e honrados, exijam uma
commissão pelo serviço, em que os empregou a Nação, que os
honra;-parece extraordinario, e por isso a commissão de fa
zenda, deixando de emittir a sua opinião a este respeito, chama
sobre elle a consideração da Camara.»

Na discussão do parecer, cujo topico fica transcripto, foram
enunciarlas e analysadas outras condições, altamente prejudi
ciaes aos interesses do Brazil-,as quaes os seus representantes,
por negligencia ou ignorancia, haviam, não obstante, acceitado I

Excede, porém, do escopo do presente trabalho entrar em taes
minudencias.

\11) o decreto de 5 de janeil'o, que autorisou a contrahir na Europa um
emprestimo de tres milhões esterlinos, consignando e hYl'othecando para -paga
mento de seus juros e priacipal, a renda de todas as Alfandegas do Brazil é
haseado no eguinte considerando:

4 Reconhecendo não selO possivel occorrer com as rendas ordinarias ás des
pezas urgentes e extraordinarias que exigem a defesa, segul'ança e estabilidade
deste Imperio, nem permittirem as circumstancias actuaes que o mesmo im
paria subrninistl'e as sommas necessarias e indispensaveis para tão uteis fins j
hei por bem, etc" etc •.. ~
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o emprestimo de 182-4 devia ficar completamente extincto em
1854; mas, nas circumstancias, não tendo sido possivel ao go
verno bl'azileiro (12) obter um novo emprestimo para realizar o
seu re gate;-propoz e Coi acceita pelos credores a prorogação
de prazo por mais 10 annos,-de maneira que a sua extincção
sámente tornara-se obrigatoria em 1864,-quando de facto rea
lizou-se, ou dizendo to'1a a verdade, quando a sua importancia
-restante (~ Z.358.6'JO) passou para o novo empl'estimo contra
hido em 1863,

Emprestimo portuguez

78. Não p:1reça extranho ao leitor que, trata'ldo da divida
publica do Brazil, encartemos entre a suas especies, a pro
veniente de um emprestimo portuguez.

Já não vale a pena declamar,-que o Brazil, livre e inde
pendente, como de facto o era, tives"e, mais tarde, subscripto á
condição humilhante de pagar a importancia de dous milhões
ste7'linos, para que el-rei de Portugal reconhecesse «ao S{3tl sob7'e
todos muito amado e p7'ezado filho D. Pedro, PO)' imperado)'»
de3ta tão importante parte do continente americano.. ,

O facto deu-se, e nós temos a necessidade de aqui relembraI-o;
porque foi justamente, pJr força desta transacção, que o Brazil
tornou-se devedor do emprestiJ1?0, de que ora nos occupamos.

O art. 2° da Convenção, as ignada aos 29 de agosto de 1825,
entre os representantes do Sr. D, Pedl'o I imperador do Brazil
(13) e o Plenipotenciario de EI-Rei de Portugal (14) - debaia;o
da mediação de Sua nifàgestade Britannica, resara assim: «Para
o pagamento desta quantia (dons milhões de libra sterlinas)
toma Sua Magestade Imperial sobre o Thesouro do Brazil o
emp)'estimo que pOI·tuyal tem contrahido em Londres no mez de

(12) A sim diz o Ministrv da Fazen~tl em seu Relataria de 1S54,

(13) Estes l'ep"esent"ntes fOrtlOl: Luiz José de Carvtllho e 1I1ello, Barão
de Santo AlDfl.l'O, e Francisco VilLeia Barbos" (depois 1I1lu'quez de Paranaguá).

(ti) Sir Charles SLu:ll't.
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outubl'O de 1823 (15), pagando o restante, para prefazer os sobre
ditos dous milhões sterlinos, no prazo de um anno a quarteis,
depois da ratificação e publicação da presente Convenção.»

As condições do emprestimo, a que se alludiu no artigo tran
scripto, foram:

Capi.tal-z1.400.000j-juro allnual-5 % ; - amortisação
idem- z 50.000; - prazo do vencimento total-30 annos.

OBrazil carregou, com efl'eito, com esse onus extranho e pre
judicial aos seus interesses, até ao termo do seu reembolso
final, que efl'ectuou-seem 1853, (16) nos termos do respectivo
contracto. Durante muitos anuos não foi fei.to pontualmente o
pagamento.da amortisac:ão e, mesmo, dos juros j de maneira que,
n~ fim do prazo, a importancia do emprestimo ainda orçava,
perto de um milhão de libms. O seu resgate foi feito com o
producto do emprestimo de 1852.

Emp,'estirno de 1829

79. Este emprestimo foi efl'ectuado por força do contracto ce
lebrado a 3 de julho de 1829 pelo Visconde de Itabayana, repre
sentante do Governo Brazileiro, com os banqueiros inglezes
Thomaz 'Wilson & Comp. e Nathan Mayer' Rothschild, sendo a
sua importancia total de S 400.000, fornecida a metade por cada
um dos ditos banqueiros.

A operação foi realizada nestas condições:
Capital ?'eal, .r, 400.000; idem nominal, .r, 769.200; typo da

emissão, 52 % ; juro annual, 5 %; amortisação idem, 1 % ;

prazo, 30 annos; commissão, 2 %. A somma total do empres
timo fôra realizada em doze prestações ou entradas mensaes,
a partir da data do contracto.

(15) Eis ahi, COIllO SO explica a «benenca mediação de Sua l\!agestade
~ritanoica p no acto da nossa independencia. Tambem, quand o o governo
mglez protegeu a sabida da csqnadl'a p rtugueza, que devia trazer a «familia
realp Pal'a o B"azil em 1 aS,-assim o tizera com igual desintel'e~se.••

Abertos os portos do Brazil ao commercio clas nações amigas, as mercadorias
importadas de todas cllas ficaram sujeitas aos direitos de 24 % _ad valoremp,
com excep~ão das inglezas, que só pagnriam 15 %, em virtude do trntndo
de -amizade e commerchl com 8u:>. 1IIngestade Britannica .• ,

(16) Vide adiante aS clnusulas ou fius dos emprestimos de 1843 e 1852.
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o emprestimo de 1829 fôra contrahido em vir~ude da autori
sação dada ao Governo pela lei de 8 de outubro de 1828 (art. 7°),
e o seu objecto foi «procurar meio" de supprir o pagamento dos
juros do de tres milhões, e bem assim, pagar algumas dividas
particulares, aos mesmos contraetadores pela maior parte; e ~por

isso, de suas mãos não sahiu o producto deile», a não ser a
insignificante parceila de e 29.787. (17)

Pelo que pertence á commissão dos con~ractadores, em vez de
ser esta tirada do capital1'eal, como se havia praticado nas ope
rações anteriores, o que occasionaria uma deducção de ~ 8.000,

. foi, ao contrario, tirada do capital das apolices emit~idas, isto é,
da sua importancia nominal de ~ 769.200, o que elevou a de
ducção a ~ 15.384.

Sobreleva ainda informar, que para a garantia o emprestimo
foram igualmente empenhadas ou hypothecadas as rendas do
lmperio, notadamente o producto das suas Alfandegas.

Ficou completamente resgatado, á expiração do seu prazo, isto
é, passando a suaimpor~anciaentão res~ante (C 508.000) para o
novo emprestimo de -1859.

Emp?'estimo de 1839

80. Es~e emprestimo foi au~orisado pelo decreto de 26 de outu
bro de 1838 e contralúdo em 5 de fevereiro de 1839 com Samuel &
Phillips, por José Marques Lisboa, na qualidade deTepresentante
do Governo do Brazil. Teve por fim supprir a insuficiencia das
rendas ordinarias do Imperio, e foi realizado nes~as condições:
Capital ?'eal, ~ 312.500; idem nominal, ~ 411.200; typo da
emissão, 76 %; juro annual, 5 %; amortisação idem, 1 % ;

prazo, 30 annos. Foi totalmente resgatado de 1866-68, median~e
o produeto do emprestimo contractado em 1865.

Emprestimo de 18tJ3

81. Este emprestimo teve origem na Convenção de 22 de julho
de 1842 havida entre o Brazil e Por~ugal, pela qual se liquidou

(17) Vide .Conta Gel'al da Caixa de Londl'es., pela commissiio creada pelo
decreto de 4. de dezembro de 1S30.
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o ajuste de contas, ainda, resultante da celebre convenção addi
cional de 29 de agosto de 1825.

Pelos artigos da Convenção de 1842, f\.lem de ser explicita
mente renovada a obrigação para o Brazil de extinguü' comple
tamente, ate ao anno de 1853, o capital restante do Emprestimo
pOl·tugue:; q.ue havia passado a seu cargo, ficou tambem estipu
lado o seguinte: «Slla Magest::l/le o Imperador do Brazil obriga-se
a realizar o pagamento de oe 622.702-1-3 em apolices circulaveis
na praça de Lon'lres do juro de 5 % ao anno, e extinguiveis no
decurao de 20 annos por annuidades iguaes, ou antes, si assim
lhe convier', entregando ao agente IlU agentes do governo por
tuguez em Londres, pOl' cada 85 libras sterlinas de te capital,
100 libras sterlinas em apolices; o juro das quaes será pago aos
semestl'es, liO primeiro de dezembro e pl'imeiro de junho de cada
anno, vencendo-se o primeiro semestre em I de junho de 1843,
-e as amortisações serão feitas no primeiro de janeiro de cada
anno, devendo a primeil'a ter logar em 1 de janeiro de 1844,
sorteando-se as apoUces. no caso em que subam acima do par."

A con venção dita de 22 de julho foi ra.tificada pela carta d~

lei de 11 de janeiro de 1843, e o emprestimo tambem logo eife
ctuado, (11 de janeiro de 1813) de accordo com os fins e clau
sulas supraditas.

Fôra seu conteactador em Londres o banqueiro Isaac Lion Gold
smid, e representante do Govel'no Brazileiro na operação, o Sr.
Jose Marques Lisboa. (18)

O capital nominal do emprestimo elevara-o a ~ 732.600.
Ficou extincto ao termo do prazo ajustado, isto e, passando a
sua impol'tancia restante (~362.000)para o emprestimo de 1863.

Emprestimo de 1892 (19)

82. Este emprastimo foi levantado em 27 de julho para resgate
·dos remanescentes do empl'estimo de 1823, sendo negociadores
N. M. Rothschild & Sons, e representante do BrazU, Sergio
"Teixeira de Macedo.

(18) Sobre outras condi'{ões v('ja·se a tnbelln à pago 371.
(19) E'D relação n~s em\"'estimos externos, contrnhidos de 1852 a 1 83,

.reproduziremos aqui a «notiCIa. que d~s meSlllos s~ encontra em documento

.ollicial-«Annexo A. ao Relatorio da Fazendp. de 1883.

j
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Capital real-~ 954.250; capital nominal f: 1.040.600; preço da
emissão 95 n/o; prazo 30 annos;-taxa de juro 4 1/2 %. sendo o
lo divl1endo pago em I de junho de 1853;-taxa da amortisação
I % sobre o capital nominal e mais 4 1/2 % sobre a parte já
resgatada; I a amorti ação em I de .dezembro de 1853.

Amortisação por compra ou sorteio.

Commissão da negociação aos banqueiros. '" .' .
Idem, em consideração da vantagem adquirida pelo Go

verno com a reducção de 1/2 % na taxa do juro, e
em consequencia do risco que correram os tomadores
por chamarem a si o encargo de fazer este emprestimo
mais de 4 mezes antes de começar a vencer j aro ....•

Pelo pagamento do remanescente do emprestimo de 1823
Commissão a03 agentes pelo pagamento dos dividendos
Dita idem p31a amorlisação .

Todo o emprestimo foi entregue em uma só prestação.

1"/0
1/2 "/O.

1"/0
1/2."/0

Si tomarem-se em consideração todos os onus com que foi con
tractado este emprestimo, teremos:

Taxa da emissão•....•.............................

A deduzir:

Commissões aos negociadores.. . . . .•. . . . . . 3 %

Differença em favor dos tomadores, pelo
systema que adoptaram para formação
do capi tal nominal.................... I ,05 '/.

4,05 "/o

95 "/o

Accresce pela taxa correspondente a não
contagem dos juros em 123 dias .

Taxa reaL ....•......................•..

1,50 "/u
2,55 0/.

93,45 "/o

Este emprestimo ficou ue todo re~gatauo em dezembro de 1882.
A. c. 23
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Emprestimo. de 1858

83. Foi contractado este emprestimo em 19 de maio, para o pro.
longamento da Estrada de Ferro D. Pedro Ir, sendo negociadores
N. M. Rotschild & Sons, e representante do Brazil para a assi
gnatura do contracto, o seu enviado extraordinario e ministro ple
nipotenciario, conselheiro Francisco Ignacio de Carvalho Moreira.

Capital real.r, 1.425.000; capital nominal ~ 1.526.500; preço
da emissão 95 1/2 %,

Prazo 30 annos; taxa de juro 4 1/2 o/u; lo dividendo em 1 de
dezembro de 1858. Taxa da amortisação ~ 1,19.0 % e mais
4 J/2 % sobre a parte jã. resgabda do emprestimo; 1" amorti
sação em 1 de dezembro de J858.

Amortisação por compra ou sorteio.

Commissão tIa negociação aos banqueiros .
Corretagem idem .
Commissão aos agentes pelo pagamento dos dividendos
Dita idem pela amortisação .
Dita pela compra de apolices para a amortisação ...••

To:lo o emprestimo foi entregue em 4 prestações.

Tomando·se em consideração todos os ouus com que este em
prestimo foi contrahiclo, teremos:

Taxa da emissão........... 95,50 %

A deduzir:

Commissão aos negociadores .. ,........... 2 "/0
Corretagem idem........................ 0,25
Differença em favor dos tomadores pelo sys-

tema que adoptarn,m para a formação do
capital nominal. . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . 0,37

Taxa corre'pondente aos juros p:tgos antes
do recolhimento das prestações. . . . . . . . . 1,02

3,64

Taxa real............................... 9J ,86 %

A ultima prestação para. amortisação deste emprestimo foi
paga em dezembro de 1882, isto é, 6 annos antes de expirar o
prazo do contracto.
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Emp"estimo de 1859

84. Este emprestimo foi conlractado em 23 de fevereiro, para
resgate do remanescente do emprestimo de 1829, sendo tomadores
N. M. Rotschild & Sons, e representante do Brazil, para a assi
gnatura do contracto, o seu enviado extraordinario e ministro ple
nipotenciario,.con.elheiro Francisco Ignucio de Carvalho Moreira.

O capital real Lôra de z 508.000, igual ao nominal, por ter
sido a negociação ao par.

Prazo - 30 annos; taxa dejuro 5 % ; l° dividendo em I de
junho de 1859, Taxa da amortisação 1 %, e mais 5 % sobre a
parte <lo emprestimo já resgatada; 1" amortisação em 1 de ou
tubro de 1859.

Amortisação por compra ou sorteio.
Commissão da negociação aos banqueiros .
Dita aos agen tes pelo pagamento dos di videndos .
Dita pela amortisação .
Dita pela compra de apoUces para a amortisaçao ..•..

Todo o emprestimo foi entregue em uma só prestação.
Tomando- e em consideração os onus deste emprestimo, a. taxa

da emissão ficará reduzida a 98 %.

Fôra todo resgata~o no devido tempo.

Emprestimo de 1860

85. Este emprestimo foi contrahido em 16 de março, sendo toma·
dores N. M. Rotschild & ons,e representante do Brazil, para a assi·
gnatura. do contracto, o seu enviado extraordinario e ministro ple
nipotenciario, conselheiro Francisco Ign'lcio de Carvalho Moreira.

O fim foi auxiliar diversas emprezas, sendo o capital real
assim applicado:
Para a Companhia União e Industria.. . . .... .... ;l;

" a Estrada de Ferro de Pernambuco. . . . . . .. »
" a Companhia do Mucury ...............• " »

» 1.21O.COO
capital real ~ 1.210.000, capital nominal .'J 1.373.000; preço

da negociação 90 %.

•
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Prazo 30 annos; taxa do juro 4 1/2 %; 10 dividendo em I de
junho de 1860. Taxa da amortisação ~ 1,13 % e mais -1 1/2 %

sobre a parte do emprestimo já resgatada j I' amortisação em 1
de outubro de 1860.

Amortisação por compra ou sorteio.

Commissão da negociação aos banqueiros .
Corretagem, idem ...........•.....•...............
Commissão aos agentes pelo plgamento dos dividendos
Dita pela amortisação .........•...................
Dita pela compr:1 de apolices para a amortisação ...•

Todo o emprestimo foi realizado em quatro prestações.
Tendo·se em consideração todos os onus deste emprestimo,

achar-se-ha:

Taxa da emissão•... ' ...........................•..

A deduzir:

90 %

Commissão da negociação aos banqueiros..
Corretagem, idem .............•.•.......
Differença em favor dos tomadores, pelo

systema que adoptaram para formação
do capital nominal .

Taxa correspondente aos juros pagos antes'
do recolhimento das prestações ....•....

Dita idem a 3 1/2 mezes de avanço no paga·
mento da 1a prestação do juro .

2 %

0,125

) ,34

0,83

1,31
5,605

Taxa real. ,. .. .. . . .. 84,395

Foi completamente resgatado em 1886, quatro annos antes da
expiração do prazo ajustado.

Emprestimo ele 1863

86. Este emprestimo foi contractado em 7 de outubro, sendo
tomadores N. M. Rotschild & Sons, e representante do Brazil,
o sen enviado extraordinario e ministro plenipotenciario, conse
lheiro Francisco Ignacio de Carvalho Moreira .

•
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o fim deste emprestimo foi resgatar os remanescentes dos de
1824, 18'25 e 1843, na somma de ~ 2.919.900, e tambem parte da
divida fluctuante.

Capital real- ;€ 3.300.000; capital nominal - ;€ 3.855.300;
preço da emissão - 88 0/0'

Prazo, 30 annos; taxa dos juros, 41/2 %; l° dividendo em I de
abril de 1864. Taxa da amorti>ação-:€ 1,13 %, e mais 4 1/2 %

sobre a parte do empreõtimo já resgatada; I a amortisação em I
de outubro de 1864.

Amortisação por compra ou ~wrteio.

Commissão pela negociação aos banqueiros .
Corretagem idem .
Se110 ... , ..... , '" ..•..................•......... ,.
Commissão aos agentes pelo resgate dos remanescentes

dos emprestimos de 1824, 1825 e 1843 .
Dita pelo pagamento dos dividendos .. " '
Dita pela amortisação: '" " .'
Dita pela compra de apolices para a amortisação .

Todo o emprestimo foi realizado em cinco prestações.

Tomando-se em consideração os onus com que foi contractado
este emprestimo, teremos:

Taxa da emissão. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 88 %

A deduzir:

Taxa reaL ...................................•....•

Ficou totalmente extincto em abril de 1890.

Commissão pela negociação aos banqueiros
Corretagem idem...................•....

Se110, idem .
Differença em favor dos tomadores pelo

systema que adoptaram para a f:>rmação
do capital nominal. , " ..

Taxa correspondente aos juros pagos antes
do recolhimento das prestações. " .

2 %

0,5
0/125

2,19

0,99
5,80i

82,195
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Emprestimo de 1865

87. Este emprestimo foi contractado em 12 de setembro, sendo
tomadores N. M. Rotschild & Sons, e representante do Brazil o
seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario, Barão
de Penedo.•

Foi levantado para acudir a diver.as despezas extraordinarias
do Imperio.

Capital real - ;S 5.000.000; capital nominal - ;S 6.963.600;
preço da emissão-74 %.

Prazo, 37 annos ; juros, 5 %; lo dividendo em I de março de
1866. Taxa da amortisação, I % e mais 5 % Eobre a parte já.

resgatada do emprestimo; I' amortisação em 1 de março de 1867.
Amortisação, por sorteio, ou por compra.

Commissão pela, negociação aos banqueiros ~ .
Corretagem, idem .........................•........
Seno................••...................... '" ...
Commissão aos agentes pelo pagamentos dos dividendos
Dita pela amortisação .
Dita pela compra de apolices para a amortisação ,.

2 %

1/2 o/~

3/16 %

la/o
1/2 %

1/8 %

Todo o emprestimo foi realizado em sete prestações, havendo
um desconto de 5 % ao anno em favor dos que entregassem
adiantadamente as prestações.

Toma.ndo-se em consideração os onus com que foi contractado
este emprestimo, teremos:

Taxa da emissão ...•....... , ...•.•..•........•....•

A deduzir:

Correspondente á taxa da differença entre os juros de
5 %, com que foi ene contrahido e o de 4 1/2 0/.

que regulou nos emprestimos anteriores, afim de
que todos 'fiquem reduzidos ao mesmo pa.drão•....•

74 o/~

1l,54

62,46
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Commissão da negociação aos banqueiros •.
Corretagem, idem ...........•...........
Selto, inclusive o de Hamburgo. '" .
Di1Jerença em favor dos tomadores pelo

systema que adoptaram para formação
do capital nominal, e correspondente ao
desconto de 5 %, para os que pagaram
adiantadamente as prestações, levando-se
em conta os juros que estas poderiam
vencer em deposito .

Taxa correspondente aos juros pagos antes
da entrega das prestações .

2 %

0,5
0,687

8,77

1 44
13,397

Taxa real. ....•................. " _" .. , 49,063 %

O capi tal restante desse emprestimo foi convertido no de 1889.

Empresti'l11o de 1871

88. Este emprestimo foi contrahido em 23 de fevereiro, sendo
tomadores N. M. Rotschild & Sons,'e representante do Brazil o
seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario, conse
lheiro José Carlos de Almeida Arêas.

Foi destinado a diversos serviços extraordinarios do Imperio.
Capital real-;/; 3.000.000; capital nominal-;/; 3.459.600; preço

da emissão-89 %.

Prazo, 38 annos; te.xa dos juros, 5 %; lo dividendo em 1 de
agosto de 1871. Taxa da amortisação 1 % e mais 5 % sobre a
parte do emprestimo já. resgatada; 1" amortisação em 1 de feve
reiro de 1873.

Amortisação por compra ou sorteio.

Commissão pela negociação aos banqueiros..... ..... 2 0/"

Corretagem, idem................................. 1/2 %

Commissão aos agentes pelo pagamento dos dividendos 1 %

Dita pela amortisação ,.. . . . 1/2 0/"

Dita pela compra de apolices para a amortisação.... . 1/8 %

Todo o emprestimo foi realizado em cinco prestações, havendo
um desconto de 5 % ao anno em favor elos que entregaram
adiantadamente as prestações.
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Tomando-se em consideração os onus com que foi contractado
este emprestimo, teremos:
'Taxa da emissão o • o • o ••••••••• o ••••••••••

A deduzir:
Correspondente á taxa da diíferença entre os juros de

5 %, com que foi o emprestimo contractado, e o de
4 1/2 %, que regulou nos emprestimos de 1852 a
1863, afim de ficarem todos reduzidos ao mesmo
padrão ..........................•....•..........

Commissão da negociação aos banqueiros ..
·Corretagem, idem .
Di:fferença em favor dos tomadores pelo

syslema quo adoptaram para formação
do capital nominal " .

Taxa correspondente aos Juros pagos antes
da entrega das prestações.. o ••••••••••••

Dita idem ao desconto de 5 % para os que
,:>agaram adiantadamente as prestações,
levando·se em conta os juros que a~ mes'
mas prestações poderiam vencer em de-
posito , .

Taxa real 0 •••••••••••••

- Foi convertido no de 1889.

2 %

0,5

1,82

1,36

0,184
5,864

71,606

Empl'estimo de 1875

89. Este empl'estimo~foi contractado em 18 de janeiro, sendo
tomadores N. M. Rotschild & Sons, e representante do Brazil o
seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario, Barão
de Penedo.

Foi destinado a diversos serviços extraordinarios do Imperio.
Capital real'- :fl5.000.000 ; capital nominal -i 5.301.200;

1lreço da emiss~o - 961/20;..
Prazo, 38 amlos; taxa de juros, 5 %; lo dividendo em I de julho

de 1875. Taxa da amortisação 1 % e mais 5 % sobre a parte já
-resgatada do emprestimo; ln amortisação em I de julho de 1877.
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4,77
80,20

11,53

~

1,27

0,41

0,84

2 %

0,25
Commissão da negociação aos banqueiros..
Corretagem, idem .
Difi'erença em fa. vor dos tomadores pelo

systema que adoptaram plra formação
do capital nominal. ..

Taxa correspondente aos juros pagos antes
da entrega das prestações , .

Dita idem ao desconto de 5 % para os que
pagaram adiantadamente as prestações,
levando-se em conta o juros que as
mesmas prestações poderiam vencer em
depo ito..............•...•............

Taxa real ......................•........
-Foi convertido no de 1889.

Amortisaç'ão por compra ou sorteio.
Commj ,ão pela negociação aos banqueiros.......... 2 %

Corretagem, idem _................ .. 1/4 %

Commissão aos agentes pelo pagamento dos dividendos I %

Dita. pera amortisação.............................. 1/2 %

Dita pela compra de apolices para a amortisação..... 1/8 %

Todo o emprestimo foi realizado em sete prestações, hfwendo
um desconto de 5 "/0 ao anno em favor dos que entregaram
adiantarlamente as prestações.
Tom~ndo-se em consideração os onus com que foi contractado

este emprestimo, teremos:
Taxa da emissão................................... 96,50

A deduzir:
Correspondente á taxa da. dillerença entre os juros de

5°/., com que foi o emprestimo contractado, e os
de 4 1/2 "/0' taxa que regulou nos elllprestimos de
1852 a 1863, afim de ficarem todos reduzidos ao
mesmo padrão .

Empt'estimo de 1883

90. Este emprestimo foi contractado em 23 de janeiro, sendo
tomadores N. 1\1. Rotschild & Sons, e representante do Brazil o
contador do Thesouro Nacional, conselheiro João José do Rosario.
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Foi destinado a diversos serviços extraordinarios-do Imperio.
Capital I:eal - ;lJ 4.000.000; capital nominal -;lJ 4.599.600 ;

preço ela emissãa - 89 %.

Prazo, 38ann03; taxa dosjuros, 4 1/2 %; l° dividendo em 1 de.
junho de 1883. Taxa da amortisação 1 o;. e mais 4 1/2 % sobre
a parte resgatada do emprestimo ; 1" amortisação em 1 de junho
de 1884.

Amortisaçâo por compra ou sorteio.

Commissão pela negociação aos banqueiros.......... 2 "/0
Corretagem, idem.......•. " . . . . .. . . 1/4 %

Commissão aos agentes pelo pagamento dos dividendos 1 %,

Dita pela amortisação. . . ... ... . . . .. . . . . ... .. .. . . . .. 1/2 %

Dita pela compra. de apolices para a amortisação. .... 1/8 %

Todo o emprestimo fôra realiza':!o em cinco prestações, havendo
um desconto de 4 1/2 % ao anno, em favor dos que entregassem
as prestações adianta/Jamente.

Tomando·se em consideração os onus com que foi contractado
este empreslimo, teremos:

J

2°/"
0,25

1,74

0,6ô

1,92

Taxa da emissão .....•.......................•.....

A deduzir:

Commissão da negociação aos banqueiros .
Corretagem, idem .
Dilfel'ença em favol' dos tomadores pelo

systema que adoptaram para formação
do capital nominal. , .

Dita correspondente ao pagamento de 53
dias de juros, contados antes do con-
tracto .. , _..........•................ ' .

Dita idem aos juros pagos antes do recebi-
men to das pl'estações . '.' .

Dita idem ao desconto de 4 1/2 % ao anno
para os que pagaram adiantadamente as
prestações, levando-se em conta os juros
que as mesmas prestações poderiam
vencer em deposito.................... 0,91

Taxa real ......•.•............•..........

89 '/0

7,4B

81,52
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Emp"estimo ele 1886

91. Este emprestimo foi contractado em 26 de fevereiro de 188l>r
sendo prestadores do capital N. M. Rotschild & Sons e represen
tante do Brazil, José Antonio de Azevedo Castro, delegado do
Thesouro em Londres.

Foi destinado a consolidar a di vida fiuctuante e oecorrer a
despezas dive['sas de caracter extraordinario.

Condições do emprestimo:
Capital real - ~ 6.000.000 j capital nominal - ;l; 6.431.000.
Taxa da emissão 95 % j- Juro annual 5"/0; amortisação

idem I n/o, augmentada com o juro das apolices já resgata
das;-feita. por compra, si estiverem abaixo do par, e por sor
teio, estando ao par ou acima deste.

Commissão - I % (afóra 1/2 % do seIlo dos titulos, e
1/4 "lo pela subscripção); prazo para a extincção - 37
annos.

O total do emprestimo foi realizad o em cinco pre tações: a
primeira no acto de subscrever, e as outras em prJ zos curtos,
de maneira, que a ultima efi'ectuou·se a 13 de setembro de 1886;
havendo a faculdade de fazeI-as antecipadamente, ~o em que
seria abonado o juro correspondente de 5 0/ .

Conforme a flota, que acompanhou ao contracto, a operação
resumira·se assim:

-;l; 6.000.000 a 95 .....................•......
I % de commissão-;f 60.000 á 94 .
SeUo de ;l; 6.431.000 a 1/2 % ou ;l; 32.155 á 94 ..
1/4 % sobre o capital nominal ou;l; 6.413.827

- ;l; 16.034-56 á 93 3/4 .

6.3l5.790
63.830
34.207

17. lOS

6.430.930

ou em apolices.......................... ;l; 6.431.000

Este emprestimo foi convertido no de 1889.



6.185.567
62.500
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Emprestimo de 1888

92. Este emprestimo foi directamente contractadopelo Ministro
da Fazenda, conselheiro João Alfredo C. de Oliveira, com os ban
bueiros N. M. Rotschild & Sons, mediante correspondencia
trocada entre os mesmos sobre o assumpto.

Assentadas reciprocamente as bases e condições, foi o instru
mento uo contracto lavrado a 10 de abril de 1888, assignando-o
por parte do governo brazileiro, o delegado do Thesouro, Jo é A.
de Azevedo Castro.

O fim da operação foi consolidar, no todo, a divida fluctuante,
e apparelha~ abundantes recursos para certos melhoramentos da
ordem economica, que as circumstancias do paiz reclamavam.

Registrando o emprestimo de 1888, é de justiça assignalar,
que foi eUe o mais vantajoso para o credito nacional, ue entre
todos, qne o Brazil tem realizado até ao presente.

As condições do mesmo foram:
Capital real -;B 6.000.000; idem nominal -;B 6.297.300.
Typo da emissão, 97 %; juro annual, 4 1/2 %; amortisação

dita, 1 % - augmentada da importancia do juro das apolices
resgatadas; commissão 1 % do capital ~'eal (afóra 1/4 % pelo
serviço da subscripção) ; prazo 37 annos, isto é, a expirar em 1925.

O total do emprestimo foi realizado em seis presta!;ões:
5 libraR sterlinas no acto de subscrever; - 15 ditas no acto da
distribuição das cautelas; - 20 ditas a 14 de junho; - 20 ditas
a 26 de julho ;-20 ditas a 10 de setembro, e 17 ditas a 15 de
outubro, tudo do mesmo anno de 1888.

Segundo a NOTA, que acompanhou o contracto, a operação
resumira-se na seguinte:

- ;B 6.000.000 a 97 ..
1 % de commissão-;i; 60.000 a 96 .
Sello de 1/2 %-J.] 31.486-1-0 a 96 .
1/4 % sobre o capital nominal ou

;B "6.280.865-;B 15"702-16-0 a 95 3/4 16.399

;B"6.297.262

ou em apolicas... . . . . . . •. . .. .. .. . .. ;B 6.297.300

I
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Emprestimo - conversão de 1889

93. Este empl'estimo foi contractado em 30 de setembro de 1889
com os banqueiros N. M. Rotschild & Sons, sendo represen
tante do Brazil nesse acto o delegado do Thesouro, José A. de
Azevedo Castro, e depois, ratificado ou confirmado por um
segundo instrumento, assignado pelos mesmos em 29 de abril
de 1890.

a fim da operação fàra realizar a converiJão dos emprestimos
externos anteriores, de 1865, 1871, 1875 e 1886, todos do juro de
5 %, em um novo e unico emprestimo, cujos titulos vencessem
4 °/0' Da realização desLe resultaram as seguintes condições :

Capital real-;/; 17.661. 700; capital nominal-;/; 19.875.000. (20)
Juro annual, 4 % pagos semestralmente, a contar de I de
outubro de 1889.

Typo da emissão - 90 % , realizaveis em quatro prestações:
20 % no acto da distribuição, 20 % em 20 de janeiro, 25 % em
20 de março, e 25 % em 19 de maio de 1890.

Amortisação- de 1/2 %, augmentados dos juros das apolices
resgatadas, sendo feita por compra, quando o seu valor mercantil
estiver abaixo do par, e por sorteio, dando"se o caso con
trario.

a prazo para extincção do emprestimo,- cerca de 56 annos,
isto é, a findar em 1945.

A commissão dos banqueiros tomadores fôra de 1 0/0' e as
outras despezas, iguaes ás dos emprestimos de 1886 e 1888.

Ha no emprestirno-convej"sãO de 1889 mais uma condição, .que
merece ser notada: é a clausula tel"cei?'a,-pela qual se prohibe
o !'eembolso de qualquer parte do emprestimo antes do l° de
outubro de 1909, salvo a resultante da taxa de 1/2 0/0' que o
contracto estipu la para o fundo de amortisação.

- Tal fôra a ultima operação de credito feita no estrangeiro
pelo governo do ex-imperio.

(20) o contracto de 3D de setemhro consigna o capital de «cel'ca de 20 mi
Ibões ste"linos;» Rela «apuração» das contas foi a somllla do meslllo
fixada em lbs. 19.875.000 no in tl'Umento de abril de 1S90, e, afinal, pelas
amortisações (lue occorreram, ficou o capital definitivamente reduzido ao
seguinte: «real» lbs. 17.213.500; «nominal» Ibs. 19.837.000.
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E então, já extinctos uns, ou convertidos outros, dos empres
timos, que acima fôram resenhados.. poder-se-ha julgar da si
,tuação da divida, extema, que a RepublicJ. encontrou, dos se
guintes algarismos :

(21) Dividas Capital real Capital no- Amortisa- Amorti- Total
mLU~l Cno real sação 110- Cil'Cluante

minaI nominal

Emprestimo de 1 "3
4.599.600 f:, 3\8.789 384.300 f:, 4.21';.300a vencer em 1~22. f:. 4.000.000

Emp"estimo de 1
6.2:17.300 f:, 63.593 66..100 E 6.230.900a vencer em 1925. f:. 6.000.')00

Em prestilllo de 18 9
19.837.000 ....... E 19.837.000a ,'eneer elll 19\5. .c 17.2'13.500

----
.c 27.213.500 30.733.900 .c 4.12.382 450.íOO f:, 30.283.200

Emp)-estimo de 1893

94. Depois da Republica foi esta a primeira operação de divid~

fundada, feita com a responsabilidade do Governo Brazileiro, na
..praça de Londres.

O emprestimo foi contractado em 29 de março de 1893 pela
Companhia «Estrada de Ferro Oeste de Minas» para, com o seu
producto, pl'oseguir na construcção do prolongamento das suas
linhas; tendo sido repres~ntante da Companhia o Sr. Barão
João José do Rosario e tomadores do emprestimo,- os banqueiros
~. M. Rotsclüld & Sons.

Talvez seja pela circumstancia de o alludido emprestimo ter
sido negociado para o serviço da Companhia,- embora sob a
responsabilidade do governo, que o mesmo não se encontra nas
tabetlas officiaes da nossa divida publica. Parece, entretanto,
que, para a verdade da contabilidade financeira, se devia fazer
o contrario.

(21) Este estado da divida exterola refere-se a 18~0. Algumas pareellas da
-oamorLisaç:1o», que conlribuira. pn.rfl. e~ e est1.do da divida, assim C,)1110, n.
extine.;1io do restante do emprestimo de 1863 tiveram Ioga,' já em 1 '90; todavia,
laes cil'cumstancias não alteram () no~so juizo :icel'c:J. da situação da Illesma
divida, que o Imperio legou fi. R,epubHcrlj porquanto as amortisar;ões alludidas
foram rei~as Com o snhlo, jã ent~io existente, em mão dos nossos agentes em
Londres P:ll'''' eSSe mister.
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Segundo verifica-se do instrumento do contracto, o Governo
Brazileiro interveio na operação, não como simples gal'antia.
8:wx;ilial- ou subsidial'ia, mas como parte principal, assumindo
pelo seu representante e signatario do contracto, o Ministro
Plenipontenciario do Brazil, João A, de Souza Corrêa, a obriga
eã,o de principal pagadm' do juro e capital do emprestimo.

Além disso, por contracto lavrado aqui entre o Thesouro Fe
deral e a Companhia dita em 5 de abril do mesmo anno (1893), o
Governo adquiriu, por completo, o producto do emprestimo em
L.{)ndres, sob a condição da sua importancia correspondente, ao
eambio de 20 d., ser depositada no Thesouro Federal, de onde
seria levantada, á medida, das necessidades do serviço, para o
qual o emprestimo havia sido negociado,

Nos termos deste segundo contracto o goveJ.'no assumiu igual
mente a responsabilidade expressa pelo pagamento dos juros e
da amortisação na pra9a de Londres ; e, de accordo com tudo
isto, a importancia liquida realizada de todo o emprestimo, fôra
desde logo escripturada pelos banqueiros N, M. Rotschild &
Sons na conta corrente do Thesouro Federal.

Não afIirmamos, que o contracto de 5 de abril, celebrado com a
Companhia ácerca do producto do emprestimo, tenha acaute
lado bem todas as hypotheses e condições, segundo as quaes elIa
deverá sol ver no Thesouro Federal o debito contrahido; mas'
() que resulta dos factos acima expostos é: que trata-se de um
emprestimo externo da inteira responsabilidade do Governo
Brazileiro, e por isso, não devêramos omittil-o na pre~ente re
senha.

As condições do emprestimo foram:
-Capital nJal-;fJ 2,968.000 (22); Idem nominal-;f; 3.710.0QO,

dividido em titulos de ;f; 100, ;fJ 500 e;f; 1.000.
Typo da emissão-BO n/o, realizaveis em 5 prestações: 5 % no'

acto de subscrever,-15 % na distribuição das cautelas,-20 %

em 10 de julho,-20 % em 6 de setembro,-20 % em 14 de de
sembro, tudo de 1893,

(22) TiI'adas a com'nissões, a impor\ancia liquida, escl'ipta a favor do The
souro, ftil'a de :1::2.856.839-0-3, ~onfor1Ue se vê do Relatorio da Fazenda d~
t8U5, pag. 75.
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Juro 5 %, pagaveis semestralmente, no l° de março e no l° de
setembro de cada anno.

Amortisaçcio-l 1/2"!o~ cumulativos, sobre a importancia no
minal dos titulas emittidos, de modo a ficar o emprestimo total
mente extincto no período de 30 annos.

A amOl'tisação é feita por sorteio ou compra, conforme os ti
tulas estiverem acima ou abaixo do par.

Commíssães:- 2 % sobre o 'Valor nominal, pela emissão do em
prestimo ;-1/2 % para corretagem e impressões j- 1/2°/ para
seilo ;-1 % pelo serviço do pagamento dos juros j- 1/2 "/o pelo
serviço da amortisação, accrescendo mais 1/8 %, no caso da
amortisação ser feita por compra.

-Para o pagamento dos juros e amortisação e das commíssões
respectivas, o governo obrigou-se, por clausula expressa do
contracto, a entregar aos oontractadores do emprestimo a somma
de ;f 120.000 nos dias 13 de fevereiro e 16 de agosto de cada anno.

Empl-estimo ele 1895

95. Este emprestimofoi directamente contractado pelo Minis
tro da Fazenda conselheiro F. de Paula Rodrigues Alves, com
os banqueiros N. M. Rotschild & Sons, de Londres, mediante cor
respondencia trocada entre ambos, acerca das respectivas con
dições; sendo o instrumento do contracto lavrado a 11 de julho
de 1895, e tendo-o assignado, por parte do Governo Brazileiro,
o Conselheiro José Antonio de Azevedo Castro, Delegado dó The
souro Federal naquella praça.

O seu producto fàra destinado a diversas despezas da União
no exterior, e entre elIas, o resgate da eliviela fluctuante de
;f 2.000.000, que havia sido contrahidll. em janeiro precedente
com os supraditos banqueiros.

As condições do emprestimo foram estas:
Capital l-eal -;f 6.000.000; idem nominal - ;f 1.442_000.
Typo ela emisslto - 85 %, realizaveis em seis prestações:

5 % no acto de subscrever j 15 % no acto da distribuição;
15 % no dia 18 de novembro de 1895;-15 %no dia 19 de março
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de 1896;-15 0/. no dia 11 de maio deste anno;-20 % no dia 16
de j alho idem.

As entradas antecipadas teriam 2 % a seu favor.
Juro - 5 %, pagaveis semestralmente, no lo de fevereiro e

no lo de agosto de cada anno.
Amortisação - 1 % a começar do Iode agosto de 1897.
Oommissões : - 2 % pela negociação do emprestimoj-I/2 %

de corretagem e 1/2 % de seIlo. As demais constam da tabella,
que se ajunta á pagina 371.

Prazo da extinr,ção - 39 annos.
Este emprestimo foi autorisado pela lei n. 265 de 24 de de

zembre de 1894, art. 30 •

95 a. Empl'estimos P?'OViS01'ios - Depois de ter faliado dos
emprestimos feitos sob a fórma de divida fundada pelos gover
nos da Republica, resta ainda informar, que duas outras opera
ções foram tambem realisadas pelos mesmos governos com os
banqueiros . M. Rottschild & Sons, a titulo de emprestimos
provisorias ou de divida fiuctuante.

A primeira em 28 de maio de 1892, pela importancia nominal
de ~ 1.000.000 em lettms do 'l'hesow'o, dos prazos ele 9, 12 e 18
mezes, emittidas ao typo ele 96 %, juro de 5 % e mais 1/2 0/0
de selIo, e 1/4 % de corretagem.

A segunda em janeiro de 1895 pela importancia de ~ 2.000.000
igualmente em lettras do Thesoul'o,dos prazps de 9,12 e 15 mezes
emittidas ao typo de 97 0(0' com o juro de 5 % e mais 1(2"10 de
sello, e 1/4"10 de corretagem.

Tacs dividas foram resgatadas: a primeira com o producto do
e?l11Jl'estimo levantado em 1893, e a segunda com o de 1895, ele
qu já fizemos menção.

96. Agorfl" para melhor informar ao leitor a respeito da ma·
teria, que temos tratado neste pctl'agmpho, ajuntamos em se
guida duas tabellas, das qllae" constam em resumo, não ó, o
estado actual da nossa di vida externa, mas tambem, as coo
diç-es geraes de todos o,:; emprestimos, que o Brazil tem levantado
em Londres desde o anno de 1824 até ao pre,ente (23).

(23) Vide às paginas 39ll o ti3 luallLo tinha-se «pago» C qll:<nto se a devia I>

em lS89•
.\. C'. 21
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to de agosto .. 75 % 4 % L 000.000 1.333.300 12 12 mezes. ........ 5% 1 % 1 de outubro de 1824.• 1 de janeiro de 1825•.. 1 % ........ " % Compra ou sorteio 30 annas

De 182~

7 de setembro 85 % ~ % 2.000.000 2.352.900 12 12 lO ........ 5 % 1% 1 de outubro de 1824.. 1 de janeiro de 1825... i % ........ ~ % lO lO lO 30 lO

· 129 3 de julho..... 52 % 2 % 400.000 769.200 12 12 lO ........ 5 % 1% 1 de outubro de 1829•. i de janeiro de 1630.•. 1% ........ " % lO lO lO 30 lO

lO 1839 5 de fevereiro. 76 % .......... 312.500 411.200 ........ .......... . ....... 5 % 1% 1 de abril de 1839..... I de janeiro de 1840... 1% 1~ % liÍ % · lO · 30 lO

· i '13 11 de janeiro... 85 % .......... 622.702 732.600 1 .......... . ....... 5% Não lixada i de junho de 1843.... i de janeiro de 1844... 1% ,~ % ~ % · » · 20 lO

· i 52 27 de julho .. .. 95 % 3 % 954.250 L040.600 1 .... ..... . ... ... 4 'h % 1 % i de j uoho de 1853.... i de dezembro de 1853. i % ~~ % ~ % lO · lO 30 ·
lO i 58 19 de maio ..•.• 95 lf % 2 " % L 425.000 1.526.500 4 6 mezes. ........ 4 ~ % ~ 1,19.0 % i de dezembro de 1858. 1 de dezembro 4e 1858 1 % ~ % " % · · · 20 lO

"
lO 1 59 23 de fevereiro. 100 % 2% 508.000 508.000 i .......... . ' ..... 5% 1 % 1 de outubro de 1859.. 1 de outubro de 1859.. i l}o I~ % 18 % lO · lO 30 »

· 1 60 16 de março •.. 90 % 2 " % 1.210.000 i,:m.ooo 4 5 mezes. ........ 4 '~ % e 1,13.0 % i de junho de 18jO .... i de outubro de 1 60.. 1% li % ~ % lO · · 30 lO

» 1863 7 de outubro .. 8 % 2 % % 3.300.000 3.855.300 5 5 lO . " .... 4 ~ % e 1,13.0 % 1 de abril de 18ó4 ..... i de outubro de 1864.. 1 % ,~ % ~ % · · · 30 ·
· 1865 12 de setembro. 74 % 2 "/'6 % 5.000.000 6.963.600 7 12 lO 5% 5 % 1% i d.e março de 1866 ... i de março de 1867 '" 1% !~ % l' 0/, · · · 37 ·
» 1871 23 de fevereiro. 89 % 2 \~ % 3.000.000 3.459.600 5 6 lO 5 % 5% 1 % i de agosto de 1871. .. i de fevereiro de 1873. 1% ~, % ~ "" · · · 38 ·
~ 1875 18 de janeiro .• , 96 ~ % 2 I % 5.000.000 5.301.200 7 10 lO 5% 5 % 1% i de julho de 1875..... 1 de julho de 1877 .... 1% ,

% ~ % · » · 38 ·
» 1883 23 de jaueiro .•. 89 % 2 I % 4.000.000 4.599.600 5 10 · 4 Iq % 4 'q % 1% 1 de junho de 1883••.. 1 de junho de 1884 .... 1 % ~~ % ~ % ~ » · 3 ·
· 186 26 de fevereiro. 95 Yo I i % 6.000.000 6.431.000 5 6 · 5 % 5% 1% i de julho de 1886..... i de julbo de 1 87.•... 1 % lf % ~ o' » lO lO 37 ~'o

lO 1888 tO de abril ..... 97 ~o 1 I,{ C}~ 6.000.000 6.297.300 6 6 " 4 ~% 4 I~ % 1 % i de outuhro de 1888.. 1 de outubro de 1889.. i .. l~ % ~ % · ·. · 37
"

» 1 9 30 de setembl·o. 90 % i '4 %.17.213.500 19.837.000 ~ 8 · 4% 4 % ).f % 1 de outubro de 1889 • i de outubro de lS90.. 1% I % l' % · · · 56 lO

· 1893 29 d e março ... 80 % 2 l4 % 2.968.000 3.710.000 5 9 » 3 % 5 ~o i ~ % i de setembro de 1893. i de setembro de 1893. 1% ~~ % lií % · · · 30 ·
· 195 17 de julho ..... 85 % 2 '. % 6.000.000 7.442.000 6 12 · 2% 5 00 1% i de fevereiro de 1S96. i de agosto de 18J7... 1 ~o 14 % );í % lO · · 39 ·

Pago 370
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II - Divida interna fLtndada

97. Er:1 .'abidamente pessima a escripturação e contabilidade
do Thesouro racional, ao tempo em que o Brazilorganisou-se
em E tado independente; por isso não se póde pretender
a. exactidão dos algarismos, ao tratar de qualquer das
especies, que constituiam a ordem financeira do paiz nessa
época.

Todavia, não havendo cousa melhor a fazer, é mister conten
tarmo-nos com os dados e informações, comtantes dos do
cumentos ofIlciaes existentes; assim temos, com eifeito, pro
cedido sobre outros assumptos, e ainda agora, faremos o
mesmo, com relação ó, importante materia da divida publica
interna.

O documento, certamente digno de maior fé, a que se pMe
l'ecor1'er no intuito de verificar, qual fosse a divida interna
do Brazil nos começos do Imperio, é a «Exposição do Estado
da. Fazenda Publica», apresentada á Assembléa Constituinte
de 1823 pelo ministro da Fl1zenda, Manoel Jaciotho N. da
Gama.

,rê·se desse documento, que a divida passiva interna, que em
30 de junho de ]8;>2 elevava-se a 10.176:580$783, em 3 de junho
seguin to já havia subido a ]2.156: 145$951.

A' esta somma, que era considerada como divida geral. havia
que juutar mais, a de 2.346:226,~116, ~a divi a cOilhecida

das provincias ; prefazendo um total da divida pul)lica illle1'lla

de 14.502:272$067.
Em vista das receitas, então arrecada,eis, do novo Imperio,

era, com certeza, um encargo enormE).
Do relataria da fazenda, apresentado pelo referido ministro á

Assembléa Geral Legislativa na sua llrimeira reunião, em
1826, consta, que a divida interna orç'ava então TIa impor
tancia de 14.900:682$643, sOJUma talvez incompleta.; porquanto
dos proprios documentos se colligo, que não havia conhecimento
oxa to acerca las dividas de algumf~s provincias.
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Da importancia indicada, a quantia do 12.064:165"589 perten
cia á provincia do Rio de Janeiro, (25) e conforme diz o parecer
da Commisão de Fazenda (1826) da Camara cios Deputados, ella
procedia:-dosgrande snpprimentos feitos pelo Banco do Brazil
(8.207:028"799); dosemprestimo contrahidos em 1796 e 1822;
das sommas tiradas dos cofres de ausentes; dos sequestros rio
propriedades portuguezas ; e ele outros objectos, na proporção
seguinte:

-~'

Emprestimos e seus juros , . " .
Generos e eíl'eitos diversos .
Papeis correntes para serem pagos .
Bens, equestrados aos portuguezes .
Divida antiga em cedulas , .
Orclenados, pensões, tenças, etc .

9.084: 017,:'693
2.377:447 142

90:457$209
364:53.091

71:928 '628
94:376 '826

12.064:765$589

Nas circumstancias financeiras, em que o Brazil se achava nessa
época, não seria licito cogitar do pagam nto da sua divida ex
istente; e fôra por certo levada desta convicção, que a Commis
são referida, depois de haver revistado os diversos algarismos,
acima mencionados, accroscentou em seguid::L: (2G)

« A commissão não entra, nem julga que se deve entrar na
analyse desta divida; está. contrahida, cumpre pagaI-a; mas,
entendendo que não occorre para o seu pagamento outro meio
sinão o de alguma operação de credito, porque aiuda que se
diga, qne o crescimento do commercio e industria, que a boa fis
calisação das rendas, e a bem entenrlida economia nas despezas,
farão crescer consideravelmente o rendimento publico, tambem é
certo, que accrescem em pl'oporção as necessidades do Estado;
oíl'erecerá. ó. esta Camara um projecto de lei para esta dita ope
ração de credito; e a. oste respeito guiar-se-ha pelos mais lumi
nosos principios da Economia Politica.

(25) Ka divida passiva ~geral. e de Sll\JPÔI' 'Iue se incluissem parodias de en
cal'gos locnes; porque, sendo a OapUn do impedo na provincia do Hi do
Janeiro t não se fazia distincc:-no nlgulUll entl'o as contas «~er:leSb e <I ~lroviDcinesj)

rospectivamente, l'oi em virtudo do dIsposto no ,ut. 1) dn lei con tltucional do
12 de agosto de 183\. que o «Município 'cutl'O», COlIJO sude da .Ool'le., passon
a ter economia á parLe da provincia do i-tio de Janoit'o,

(26) I lu'ecer da OOlllmiss"o de Fazenda, lido III se5ss" do i8 de agosLo de
i íW.
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« Consistirá ella na circulação do credito, que segundo a defi
ni~ão de um celebre economista e uma nova j'ique::a que acresce
a riqueza real. E'ta circulação do credito não será por meio de
uma nova divida, que se vá contrahir, para com o seu recebido
protlucto satisfazer os actuaes credores, e sim, fazendo de certo
modo riviver, e reproduzir-se um capital já consumido, repre·
sentando-se a divida em novos titulas dados pelo actual Go
verno; annexan'lo-se-lhes umjuro pela demora do pagamento, os
quaes possam facilmente entrar na circulação, e ser empregados
nas transacções do commercio... l>

97 a. Ahi temos a razão historica da lei de 15 de novembro de
1827, a qual, estabelecendo as regras, segundo as quaes se devia
verificar a legalidade dos diverso títulos da divida publica.,
mandou inscreveI-a no Gmncle Livro, isto e, {undal-a, creando,
ao mesmo tempo, a Caixa de A-mo)·tisaçiio, especialmente incum
bida desse ramo de Eervi~o. (27)

Dessa lei de 15 de novembro importa, além de outras, conhe·
cer as seguintes disposições:

- Reconhecem-se como divida publica:
1. o Todas as dividas de qualquer natureza, origem ou classe

constantes de til ulo' veridicos e legaes, contrahidas pelo Go
verno, 3ssim no Imperio, como fóra delle, ate ao fim do anno de
1826' Í1 excepçã daquelIas, que se acharem pre cript3s pelo al
vará (e 9 de maio de 1810.

2. o Todos os juros vencidos, e não pagos de quaesquer das re
feridas dividas, que pela naturoza dos seUil contracto os ven
ciam. A divida contrahida no lmperio será designada pelo titulo
de-divida interna-, e a contrahida fóra delte, será denominada
divida externa (art. l° dacit. lei).

-Fica instituido e Cl'endo o Grande Livro da divida do Brazil.
Este livro constará de um ou mais volumes, como for neces

sario, rubricados, e encerrados pelo Ministro e Secretario de
Estado dos egocios da Fazenda.

Fica tambem instituido em ada provincia do Imperio um livro
auxiliar do Grande Livro, rubricado e encerrado pelo Presidente
da provincia respectiva.

-Todos os titulas da divida publica reconhecida pela presente
lei, serão illscriptos neste grande livro; e em cada um do seus
auxiliares inscrever-se-hão ómente os titulas da divida parti
cular da respectiva provincia.

(27) o decrcto de 25 d mnr~n de i 21,que ainda. vigor:!., rcgul:!.l':!. a. materi:!. da
compensaçfio» ou «l'ocon\~onr:ão'O cntl'o os creuores ao E tnrl0 e a Fnzendn

Public:!..
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- Os titulos da divida externa sorão inscriptos no grande
livro, lançando-se ne1le a integra dos dous contractos do empres
timo contrahido em Londres, e da conven~ão celebrada com
Portugal. (28)

Serão inscl'iptos da mesma sorte no grande livro todos os
mais contractos de emprestimo, que a nação contrahir, quando a
lei o determinar.

- Nenhuma outra divida, além da declarada no art. 1°, será
reconbecida, e inscripta no grande livro sem expressa determi
nação de lei.

-Fica desde já creado, e reconhecido, como divida publica fun
dada, o capital de 12.000: 000$, que será logo inscripto no Grande
Livro (art. 19).

Este ca.pital será posto em cir ulação por meio de apolices de
fundos; não sendo apolico alguma de menor valor que o de 400 ;
e devendo cada uma deBas declarar o capital que representa, o
o juro que vence.

As a.polices de te capital serão applicadas :
l.0 A' compra, ou troca de 6,000:000.\ pelo menos, em notas

do Banco. (29)
2. 0 Ao pagamento dos credores publicos pela divida interna

actual, (lue se for inscrevendo no gr:1nde livro da divida pu
blica, e seus auxiliares, tanto na Côrte como nas provincias.

3' ° Ao supprimento do deficit do Thesou['o PulJUcO para o anno
de 1828, que fôr declarado na lei do orça monto (art. 21 d:1
lei cit.)

- Todas as apolices serão amortisadas annul1lmente na razão
de 1 "/u do capital, que representam.

Fica desde já applicada exclusivamente á de!lpeza dos juros, e
amortiz:1ção deste capital creado, uma prestação mensal de
60: 000 , feita pelos rendimentos da Alfandega do Rio de Janeiro,
cessando a de 50:000" mensaes, que pela mesma Repartição se
fazia ao Banco. Esta prestação será entregue directamente á
Caixa de Amortização pelo respectivo thesonreiro, que haverá
conhecimento em fórma, á vista do qual lhe sel'á a entrega abo
nada no Thesouro Publico. No fim de cada semestre, além da
quantia declarada, se prestará pelos mesmos rendimentos o mais
que fôr necessario para saldar as despezas da Caixa,

- O,> falsiticadol'es das apoJices, creauas pela pre ente lei, in
correrão na pena dos que fabricam moetla falsa.

(;as) Refere·se aosempresLilUos, ulLos «de 182-1 c o portuguez., ue que e fallou
o 11 outro logar.

(29) As apolices applicauas aos objccLos do n, i venciam o juro de 501o e as
do n, 3° o juro, que fosse ajusLado com 0& capitalistas que as compl'assem ;
as applicadas ao filll UO n. 2° venciam o juro dos cont"acLos anteriol'os, o nlio
havendo estes, venceriam e~ualmento o de 5 0/o (art, 22 a 24 da lei) paga\'eis,
todos clle , em janeiro e jull10 de cada anno.

)
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- Fica prohibido aos possuidores de apolices, marcaI-as com
signaes, ou escreverem palavras algumas, quer na face, quer no
reverso das mesmas apolices, debaixo da lJella de pagarem 1/4 %
do valor da upolice, que assim for levada á Caixa de Amorti
sação, onde receberão outra de igual preço e numero.

-As apolices possuidas por estrangeiros ficam isentas de se·
questro e repre alia, no caso de guerra entre o Imperio e a nação
a que pêrtencerem.

-Não se admittirá oPposição, nem ao pagamento dos juros e
capital, nem á transferencia Llestas apoUces, sinão no caso de ser
feita pelo proprio possuidor.

As apolices serão isentas do imposto sobre as heranças e
legados.

A transferencia das apolices terá lagar em qualquer dia, não
feriado, na Caixa da Amortisaç'ão e sel'á feita á vista das proprias
apolices e mediante o corretor respectivo, por assento em um
livro dep is de verific tda a apolice e reconhecido o possuidor.
Este assento será a ~ignado pelo corretor, pelo transferido e
pelo transferente, podendo ser estes dous ultimo~ representados
por bastantes procuradores, que apresentarão neste acto as suas
procurações _

-Fica instituida e Cl'eada uma Caixa de Amortisação, exclusi
vamente destinada a pagar os capitaes e juros de qualquer
divida publica, fundada por lei.

Esta caixa será indepenrlente do Thesouro PubUco e admini '
trada por uma junta,composta do ministro e secretario de estado
dos negocias da fazenda, como pre'idente, de cinco capitulista.s
nacionaes, e do inspector geral da c&.ixa,

Os capitalistas serão e colhidos pelo governo de entre aquelles
que mais idoneos forem, e mais fundos tiverem em apoUces.
Servirão por dou annos e poderão ser reeleitos pelo go
verno.

Na provincias do imperio. em que houver emissão das apolices
Cl'eadas, estabelecer-se-h;], uma caixa filial de amortisação, por
onde ajam pagos os juros e capitaes, s6mente das apolices aUi
emittidas.

As caixas filiaes erão administradas por uma junta composta
do presidente da provincia, do thesoureiro geral e do escrivão
da junta da fazenda. Haverá um escl'ipturario, si for necessario,
nomeado pela junta da administração da caixa.

- A amortisação ou resgate das apolices será feito pela caixa
e suas filiaes: ou por compra das mesmas apolices, quando se
acharem no mercado abaixo do par,ou por meio de sorte, quando
estejam acima deUe. Nunca o E6tado pagará mais do que o
capital, que a apoUce representar.

As oper>lções da Caixa de Amortisação por si e suas tiliaes
serão: .

1.0 Pagar por semestre os juros das apolices de fundos, que
emi tticlas forem.
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2.0 Resgatar aunualmente tantas apolices do capital fundado,
quantas equivalerem ó. somma de 1 % do mesmo capital, e á do
juro das apolices qu se forem amortisando,

3. o Inspeccionar as transferenclas da' mesmas apolices de uns
pl\ra outros possuidores,

- A Caixa de Amortisação e suas filiaes receberão pontual
mente os capitaes neces"arios para as despezas que forem postas
a seu cargo, Nilo deverá fundar-se capital de divirla ~lguma,

sem que na propria lei da sua funrlação s~iam consignados rendi
mentos certos que bastem ó. tlespeza de seu juro e amortisação.

Alem dos rendimentos obrigados jã pela presente lei á despeza
do capital creado, applicar-se-hão quando opportuno seja alguns
outros, que como de obrigados, possam supprir qualquer falta
que haja de occorrer na Caixa de AmorLi ação; e como taes
ficam-lhe desde já applicados:

1. o O producto das prestações annuae~ que as corporações rle
mão-morta deviam ter pago pela dispen a, quo lhes concedeu o
alvará de 16 de setembro de 1817;

2,0 O producto de alienação das capelIas que houverem cadu
cado ou caducarem nos termos do alvará de 14 de janeiro de
1807, Estes rendimentos serão arrecadados pelo Thesouro e cf\sas
de filzenda,e immediatamente entregues li Caixa de Amortização,
ou á ordem desta, ás caixas filiaes das provincias onde a arre
cadação se fizer.

-Os capitaes ou rendimentos assim obrigados c mo desobl'i
gados, que Ibrem applicados por lei ú Oaixa de Amortisação,
não serão di. trahidos pelo governo,qualquer que seja a causa ou
pretexto que allegue, sob a pena imposLa na lei de responsabili
dade cl03 ministros e secretarias de Estado aos que dissipam os
bens publicos.

- A Junta da Caixa de Amortisação apresentará todos os
annos á Ca.mara dos Deputados o seu balanço geral, acompanhado
das refiexões que entender conveniente para o seu melhoramento
e prosperidade,

- De seis em seis mezes se farão publicas pela imprensa todas
as operações da Caixa de Amortisação e suas filiaes, ou .por edi
taes affixados nos logares publicos onde não houver facUidade da
impressão (30).

(3)) A Caixn de Amorti ação te,'e seu regimento interno, pelo decl'eto de 8 de
outubro de 18.2 ; modificado, bem como n lei de 15 de novemb,'o, pelo dee,'eto
de 27 de abril do 1832 e mais legislnção po~terioL'. No termos deste decroto de
Zi do nbril de 1832 as caixas IIliaes d" C/Ü" de All1ortisaç[o possuam
a ser administrados pelos respecth'as Thosournrins de Fnzenda dns pro
vincias.

Como legislação referente i Caixa da Amortisnção se póde consultar: Aviso
de Rde novemhro de 1834, I i n. 53 de 6 do outubro e regulamento de ~ de no
vemb,'o dei'35, lei n, 70de 22 de outub,'o de 1836, nvisode20denbril rle 1837,
regulamento de 15 dejaneiro de 1812, lei n. 317 de 21 de outubro de 1 13, lei
de 22 de agosto de 1864, decreto e regulnmento n, 545f, de 5 de no"ombro de
i 13, lei n. 3229 de 3 de setembro de 1884, decreto e regulnmento n. 9370
de i!t do feve"oiro de 1 85, decisão n. 90 de 20 do setembro de 18"7, etc.
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DaS pouca" disposições, acima. transcl'iptas, se poderá julgar
do systema, que o legislador brazileiro adoptou para a fundação
da divida publica nacional: e quaesquer que sejam os defeitos e
lacunas que tenham, ou possam ser-lhe arguidas; a verdade é,
que a sua execução produziu os mais beneficos resultados nas
circumstancias.

O credito publico, agora assentado em bases legaes, tornou-se,
como que um novo elemento de prosperidade, para a vida publica
e privada da Nação.

Considerado o papel·moeda, como especie, que é, da divida pu
blica interna, o serviço da sua emissão e resgate foi tambem
commeltido á Caixa de Amortisação pelas leis de 23 ele setembro
de 1829 e de 6 de outubro de 1835.

97 b. Dos tres fins, a que a lei de 15 de novembro havia man
darlo applicar a emissão autorisada de apoUces na importancia de
12.000:000$, só o terceiro fàra susceptivel de execução imme
diata.

A t,'oca ou o resgate das notas do Banco falhou inteiramente na
pratica, por não haver quem quizesse trocar, por apolices ao 2JaJ"
do juro de 5 %, as notas do Banco, com as quaes se podia
então comprar, a 65 ou 66 %, iguaes apolices do juro de 6 % ;

e quanto ao pagamento ou consolidação da divida fluctuante,
o facto exigindo um pl'oce'so demorado de prévia verificação
ou liquidação, s6mellte mais tarde é, que poude ter lagar a
sobredita operação.

Viu-se, portanto, o governo na impel'io a necessidade de reali
sal' somente a 'Oenda das apolice para occorrer ao deficit do
exercicio.-isto é, a contrahir um emp"estimo interno, por meio
de venda directa dos proprios titulos, e pelo preço da oUerta
dos compradores. (31)

A venda fàra aberta em janeiro e abril de 1828, e segundo
consta dos documentos da apoca, a primeira operação, sendo
contractada a 65 % com o juro de 6 %, produziu a somma de
1.060: 150 ,-correspondentes a, 1.631 :000$ em apolices emitti
das; a segunda, teudo sido contractada nas mesmas condições,
produziu a importancia de 1.332:500\ correspondentes a
2.(150:000. de apolices semelhantemente emittidas.

(31) Diz o MinisLI'o no RelaLol'io da fazenda de 1828.
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Taes foram as condiçõ3s do prime\l'o emprestimo interno rea
lizado, j'egula)' ou legalmente, pelo govel'llo do Imperio no intui
to, de que o mesmo constituísse divida fundada.

E proseguindo-se desde então no systema adoptado, isto é, de
vender apolices, á medida das necessidades do Thesouro ; ao findar
do pl'imei)'o )'einado em 1831, a situação ela {1ivi-la interna fun
dada já era, guardada a forma dos proprios documentos, da im
portancia que adiante Flegue-se :

Rio de Janeú'o

Emprestimo de 1796.....
Divida antiga reduzida a

cedulas .
Emprestimo suisso .
Dito nacional rle 1822 .
Dito pela lei de 15 de no-

vembro de 1827...•...

Bahia

Emprestimo antigo de
1796 .

Dito para o resgate do
cobre .

Divida inscripta .

Pen?ambuco

Emprestimo antigo de
n96 .

Divida illscripta .

Maranhao

Emprestimo antigo de
1796 .

Divida inscripta .

S. Pedl'o

Divida inscripta .

276:300$767

66:034$836
2:300,000

123:919$015

12.848:000$000

212:753$333

190:510$000
48:516$791

21 :250.647
24: 156$233

24:500$000
13:577$072

83:468$120

13.316 :554,'618

451 :780$124

45:406'880

38:077. '072

83:468$120

I

TotaL , . 13.935:286'814

- Os dizeres da tabella supra nos olJrigam, antes de proseguir,
a dal' alguns esclarecimentos,
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Emprestimo de 1796 - Foi mandado contrahir pela Carta Ré·
gia de Gde outubro de 1796, para occorrer as necessidades cre
scentes da despeza publica em Portugal.

Aqui no Brazil foi, de preferencia, subscripto nas capitanias
do ~laranhão, Pernambuco e Bahia, e as condições do mesmo,
conforme a carta l'Ogif1 dita, foram: -Capital- 10 millial'es de
cl'Ltzados, divididos em apolices de 100S e desta quantia para
cima; - jUl'O - 5 "/" ao anno, pagaveis em março e setembro, e
mais 1 °/0 ao lJrimei?'o W'óp,'ietario de cada apolice (que entre
gasse dinheiro etrectivo) e isto por tempo de 15 annos, « o qual
Mln PO?' cento (diz a Carta Régia citada), poderá guardar ou
vender separadamente da apolice, bem entendido, que o dito wn
P01' cento será indefectivelmente pago no mesmo tempo, em que
os juros se hão de satisfazer.» Não havia prazo marcado para a
extincção do emprestimo.

Esta divida, como todas a~ outras contral1idas no Brazil du
rante o dominio portuguez, passaram a ser encargos do lmperio.

Divida antiga ?·edu.:;ida a ceclul(ls - Com o fim ue liquidar
diITerentes dividas que figuravam nas contas da Capitania do
Rio de Janeiro, a mor-parte, de erectores incertos, pela (lata 1'0
mota de que provinham, foi promulgado o ai vará de 9 de mltÍO
de 1810, pelo qual se mandou consicterar antigas, todas as di
vidas contrahidas até o fim do anno de 1797, e foi marcado o
prazo de tres annos para os interessados apre'entarem suas le
tras ou documentos relativos, sob pena de serem declaradas
prescriptas .

Completando a medida, foi ainda expedido o decreto de 12 de
outubro de 1811, que manr10u processar no Erario Regio do Rio
de Janeiro uma foLha da divida antiga,e segundo o apurado desta
se dessem cedulas aos r.rerlores, vencendo 6 % ao anno, a datar
de 1 dejaneiro de ]812, sendo 3%' «comopl'emio ou gmtificaçeio
pela demora do pagamento, e applicanclo-se a outra metade re
stante á amortização do capital cumulativamente ... »

Emp,'esfimo suisso-Nao supponha-se que trata-se de algum
emprestimo levantado na Suissa ; o vOcablllo suisso, ora empre
gado, vem de origem di versa. Em 1818 o governo do Sr, D. João 6°
rosolveu estabelecer uma colonia de sllissos no Brazil, e es
colheu para séde da mesma a Fazenda denominada 111on'o
Queimado (actual Nova Friburgo).

A idéa de el-rei foi por todo~ bem acceita ; e como o Erario
Regio não ostivesse habilitado para fazer todas as despezas,
diver30s capitalistas offereceram-se a emprestar gratuilament~
as quantias preci as,

Taes o.t1'ertas foram acceitas, e para regular a operação se
expediu o decreto de 6 maio de 1818. O emprestimo não teve
capital determinado; as apolices emittidas 1bram de 400$ cada
uma,-amortisaveis em oito annos,-recebendo no Real Erario
os respectivos accionista' ou as pessoas a quem as ti vessem
endossado, a correspondente oitava pal'te, que lhes seria paga
no fim de cada anno, contando da data da apolice ...»
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Emp"astimo nacional de 1822-Foi mandado l:ontrahir na im
poréancia de 400:000 000 pelo decreéo de 30 de julho de 1822,
expedido pelo principe D. Pedro ue Alcantara, na qualidarle de
Regente e De{enso?" Pe?'petuo deste Reino,« para accudir, com
prompto e efficaz remedio, a todos aqueIles meios que concorram
a manter á. sna segurança pro peridade e independencia ... »

Os titulos do emprestimo venciam o juro de 6 0/., e todo eIle
devia ser resgatado dentro de !O annos pelo proces Ó rle amorti
saç"ío, que o referido decreto esbbelecera. Foram obrigados ao
seu pagamento os rendimentos da Alfandega do Rio de Janeiro,

E sendo de presumir, que os portadores de capital otrerecessem
somma maior do que a fixa'.la no decreto de 30 de julho, foi
promulgado o de 21 de outubro seguinte, pelo qual se autorisou
o recebimento das quantias excedentes, nas mesmas condições
estipuladas pelo primeiro desses decretos.

Divida inscripta- Ainda hoje figura nas tabeIlas orçamen
tarias este titulo da divida publica interna., e talvez não seja
ocioso lembrar a sua origem, Segun do a lei ue 15 de novembro
de 18'n, reconhecida a veracidade e legalidade de um titulo, era
este ínscripto no Granne Livro e nos seus auxiliares; e feita e
inscl'ipçâo, dava-se ao credor um conhecimento contendo além
do mais a quantia devida, o juro a vencer, c o nome no creclor.

Esse conhecimento era transt'erivel por venrla OH doação na
forma das leis, mediante a cessão do proprietario feiéa por t'l
beIlião e duas testemunhas.

E tá subentendido, que com a apresentação do aIludiuo conhe
cimento ao Thesouro Nacional, o seu portador receberia a im
portancia do me mo em apolices; mas, como nem to los assim o
fizeram, subsistiu e subsiste, ao lado da divida interna, consis
tente em apolices emittidas, essa outra, constante da simples
insc?'ipçc70 .. e dahi o titulo, porque é indicada nas peças olficiaes.
(Vide oart. 95 da lei deZ.l de outubro de 1832,)

98. O systsma de emprestimos internos, mediante subsc'"ipção

publica, só muito mais tarde, é, que appareceu entre as formas
do Credito Publico Nacional.

As emissões de apclices, pelas quaes fóra crescendo a
divida fundada do paiz, continuaram a ser feitas, depois
de 1831, pelo mesmo processo dos annos anteriores: ou eram
vendidas pelos preços convencionados com os capitalistas; (32)

(32) Depois de corta épocn, o governo deixou de vendei-as directamente no
mercado, fozondo-o por contracto COul banqueiros, mediante prestações de
curtos prazos.

Notadamente se fe. assim: quanto á emissão de 1851-1852 1'01' contracto do
2S fevereiro de 1 51 com Gomes e Paiva; - {, de 1 70 por contracto cam d[
versos; " do 1 77 por contl'acto de ~3 de jaueiro de 1877 com o Banco tio
BI'azil; (, tle '1878 por contracto de 3 do janeiro de 1878 com o Banco Rural
Hypotbecnrio e outros,

,
;



- 381 -

ou dadas em pagamento nos termos da lei de 15 de novembro de
1827 ; ou finalmente emittidas para a satisfação de transacções
e compromissos diversos, segunclo as condições ajustadas.

Salvo algum caso raro, a venda elas apoZices eJ:l'ectuava-se
abaixo do par, como será facil de ver da tabellcl., que mais
adiante se offerece. (33)

Em 1835 o Ministro da Fazenda, aliás muito satisfeito pelo
desenvolvimento do credito publico, que havia permittido ao
Estado a realização de uma emissão de apolices, que já attingia
a 19.000:000 . a datar de 1828, declarara, não obstante, que o
preço médio da venda das mesmas havia sido até então, apenas,
de 63,38 "lo.

E é precizo notar, que si esta média suppõe emissões á
preço mais alto, tambem é sabido, que as houve de preço
interior, como, por exemplo, a realizada em dezembro de 1833
que não obteve mais de 53 % no mercado,

Como vimos anteriormente, a impor~ancia da divida interna
fundada, ao termo do primeiro reinado, era de 13.935:286$814.
Esta somma foi augmentada duranto o governo da Regencia em
mais <.lo duplo; pois em junho de 1840jã elevava-se a 30.138:600S,
consistente em apolices do juro de 6, 5 e 4 %.

Havendo-se amortisado até então a quantia de 3.563:400 ,
resultava uma circulação effectiva de 26.575:200$, assim discri
minada: apolices de 6 "lu 25.569:600", ditas de 5 % 886:000";
ditas de 4 % 119:600 '000. (34)

A' e3ta ultima importancia se deve juntar a de 203:106
proveniente, da divida antigct ou mprestimo de 1796 e da
emi.,são de 1827 (feita na Bahia), e mais 110 de 792:246:' da
divicla 'inscl'ipla, ainda não convertida em apolices.

(3:1) () proco uns apoliees. a qlle alluuilllOS, ó uns Ui) juro do ô o o, que Ol'am
vOllui,las pal':>' -_ SUpprilllODtó cle (lel1cits_ou pam outras uespesns occol'rentes.
Quando tll'nm elllittida p,u'a acquisiCio do certos bens, ou pnr:l.
pagalllen~os de obra.; puúlicus, 6nc3.ltlpa.çii de estl'a.das ue ferro J etc., - o sen
I're';o era eIU regm njustauo ao paI',

(3.\) Convom lembl':l.l' que ns apolices ue;:; e .} o o oram eruittidas pal':l. paga
mento ou - consolidação - das dividas anteriores, nos termos da lei de 15 de
novembro <10 18_7, ()nanto, porém, às de 6 %, :l. ~un SOIDUla. l'C~ult:l.\'n de
origens uiveI' as, cúmo so disse Li. nota supri\.
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Fora esta, a divida interna fundada, que passou para o segundo
'i'eú/ado, isto é, ao começar o periodo de maioridade do Sr. Dom
I edro II.

98 a. N,).' 49 annos do governo neste 1110narch11, essa especie de
divida teve notwd crescimento, já como um dos recursos mais
{aceis, para SUPPl'ú' a detlciencia das rendas publicas, e já para
diversos outros fins e objectos, quaes se indicam á tabella,
offerecida á pagina 390.

Os modos das emissões variaram: ora o Tltesouro emittia di
"ectamente a importancia, para que e tava autorisado; ora ne
gociava esta. por intermedio (le banqueiros, que faziam a emissão,
pouco a pouco, segundo as cotações do mercado; ora, finalmente,
operava-se mediante o systema mais garantidor da subscripção
publica, isto e, por emprestimos regulares e publicamente
contrabidos.

Revistemos as condições, em que deram-se as emissões da ultima
especie.

Emprestimo nacional de 1868

99. Foi autorisado pelo decreto n. 4244 de 15 de setembro do
anno supradito, e regulado por instrucções do ministro da Fa
zenda, expedidas na mesma data. As suas condições foram:

- Capital 30.000:000$ nominaes, emittidos em apolices de
500." o 1:000$000.

- JUí'O 6 % contados na razã.o de 4$ por oi tava de ouro de
22 quilates ou 27 pence por 1$, pagos semestralmente nos pri
meiros quinze dias dos mezes de abril e outubro de cada anno.

- Sttbscripç{ío - Aberta no pl'oprio Tl1esouro Nacional, do
dia 28 de setembro dito ao dia 5 ele outubro seguinte.

Typo da emissão-90 % realisaveis em cinco prestações; G 0/"
no acto da subscripção; 15 "/0 no dia 1- de outubro; 25 "/0 a
15 de novembro; 25 % a 15 de dezembro, 25 "/" a 15 de janeiro
dc 18G9.

Reembolso-Estabelecida a annuidade de 2.100:000:;; ao cambio
de 27 pel/.ce ditos, pal'a o juro e amortisação do empresLimo, de
maneira que este ficasse extincto no fim de 33 anilOS.

/
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Est.ando as apolices abaixo ele par, a amortisação é feita por
compra; no caso cont.rario, serão eUas resgat~,das por sorteio e
pagas ao par na razão ele 4$ por oitava de ouro.

- Dentre os encargos que o Brazil tem tomado, mediante
operações de credito publico,-este do empl'estimo interno de 1868
foi, com certeza, um dos mais pesados, e cujas consequencias
ainda perduram actualmente.

O proprio governo, que realisou o empreslimo, confessou que o
seu acto havia obedecido á necessidade de accudir ás despesas da

[Jue1Ta, sem augmentar a circulação do papel-moeda. Mas, 8i
esta circumstancia pMe excusar ao governo,-nem por isso fica
attenuado o enca?'go enonJ1e, que o Thesouro subscrevera, - de
pagar em Ol/?'O a importa.ncia total de um emprestimo, recebido

em pap31 e com o abatimento tão elesfavoravel de 10 % ' ••

E??11Westi/l?Q nacional de 1879

99 a. Foi o segundo emprestimo interno, realisado no paiz,
mediante o systema de subscripçã.o publica.

Autorisado pelo decreto n. 7381 de 19 de julho rJe 1879 e
regulado por instrucções do ministro da fazenda expedidas na
mesma data, o emprestimo foi aberto á SUbSC1'ipção publica,

no Thcsouro Nacional, na Caixa de Amortisaçoão, e nas Thesou·
rarias de fazenda das ex-provincias da Bahia, Pernambuco, Para,
Rio Grande do Sul e S, Paulo, durante 20 dias, isto é, de 22 de
julho a 11 de age·sto seguinte. As suas condições principaes
foram:

Capitctl-50.000:0 0$ uivididos em titulos de 500.; e 1:000"000.
JU1'O - 4 1/2 %, paga.veis trimensalmente, nos primeiros

quinz9 (lias de janeiro, abri.!, julho e outubro de c:J.da anno, em
ouro, ou em moeda circulante (papel) ao cambio de 27 ds. ster
linos por 1.. 000.

Typo da emisst1o-96 % reali'aveis em seis prestações: 10 %

no acto de subscrever; 16 % a 22 de setembro; "O % a 20 de
outubro; 15 n/o a 20 de novombro; 20 "/0 a 22 de dezembro
d' 187(); e 15 "lu a 21 de janeiro ele 1880.
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Reembo&so-Foi estabelecida a annuidade de 3.976:800.'000 em
ouro ou em moeda circulante ao cambio de 27 ds., para o paga
mento não só do juro, mas do resgate do emprestimo, de maneira
a ficar extincto no fim de 20 annos.

O emprestimo, cujas condições acabamos de indicar, foi evi
dentemente muito mais favoravel ao Thesouro, do que o de
1868; comtudo, aos nossos olhos, elle só se justifica, como uma
excepção impel-iosa, imprescindivel, das circumstancias.

Opaiz. que carece de moeda metalllca, perde, quasi semp"e e
ás vezes enormemente, muito além da previsão, desde que toma
compromissos impodantes com a obrigação de solveI-os nesta
especie, A regra terá forçosamente suas excepções; mas estas
só devem ser acceitas depois de grande ponderação, sobretudo,
tendo.se em mente, que condições, appa1'entemente t'avo1'aveis

no momento, podem tornar·se no futuro sacrificios enormes.
Para avaliar do a.lcance de eventualidade semelhante, bastará

reflectir, que o juro de 4 %. contractado ao cambio de 27 ds.
por 1$000. converte-se para o Thesouro em juro de 12 "/0'
desde que o cambio baixar a 9 cis •..•

Emp"estimo de 1886

99 b. Este emprestimo fúi contractado pelo ministro da fa·
zenda com o Banco do Brazil no dia 1 de abril de 1886.

Conforme os dizeres do controcto, o Banco alludido obrigou-se
a abrir subscripção 2JubUca para um emprestimo de 50.000:000$
nominaes, em apolices de 1:000$ e 500$. vencendo o juro de
5 %. pagos semestralmente, a contar do dia 1 de janeiro do
anuo corrente (1886), e sob estas condições:

TY1Jo da emiss'to: - 95 1/2 %, realisaveis em cinco prestações:
- 100,' no acto de subscrever; - 150 em 1 de junho;- 200' m
2 de agosto; - 250 em 1 de setembro,- e 255" em 3 de
novembro.

Os bithetes do Tllesouro e as lettras dos Bancos da Praça
seriam recebidos em pagamento das prestações. mediante
redesconto. quando não vencidos.

/



- 385-

03 subscl'ipoorcs tinll:un dil'eit:J <lO jurJ de 5 "/0 pells pre
stações feitas antecipadamente.

Aos subscl'iptores de 5.000:000$ fJZia ·se o abat!mento de
0,2 "/v, aos de 1O.00J:00D;j; o de 0,4 "/0,- e aos de 20.000:000$
o de 0,8 "/0 sobre o valor nominal.

O Banco contractante obrigara se pel1 to~ali'lade do empres
timo receben'1o 1/2 v/" de commis~ão das sommas subscript3.s, e
2,4% pela quantia, com que tivesse de entrar, ca:o o mes:no
não f 'S3 integralmente subscript .

A subscripção foi aberta pelo Bc1nCO do Bl'azil a 2 de abr:iL
supradito, e nesse mesmo dia foi l"go subscripto todo o capital
do emprestimo.

Elll]Jl'estimo-co wers'Yo de 1886

00 c. Tendo a lei n. 3229 de 3 de setembro de 188i (art. 7")
autorisado o gl1verno para converter em titulo cali 5 % as apo
\ices de 6 % cmiLtidas em virLuJe da lei de 15 de novembro de
1827, e a fazer operações de credito para embolSai' ao palO e por
series, mediante sorteio, os portadores das apolices de 6 o/v que
não quizessem receber em troca os novos titulos; foi na sua con
Iormidade pro:nuIgado o decr"to n. 9581 de 17 de abril de
1836, o qual autol'isou e regulou o processo da conver.,ão
debaixo da seguinte fÓl'ma :

A o~_eração [li en etada ou aberta a 26 de abril de 18S0,
sen lo mal'c)d) o praz;) de le7. dias p:1.l'a o Municipio Neutro e
provincia do Rio de Jiln.il'oj ele 15 dias para as provincias servidas
pelo telegrapl1o; de igu3.l numero ele dia', contados da publi
cação do decreto na respectiva foIln omcial, P)l'il. aquellas em
que não existisse correspon'lencia telegraphica;-e finalmente de
45 dias p:lra. o exteriol' d lmpel'io; -afim de que os portado:'es
lla~ apJlices do 6 "/0 pude'sem declarar nas repartições onde estas
estivessem inscl'iptas,si ac eitavam ou não a sua conversão, pel03
nOVJS ti tulos a e ui tti l' do j 1ll'O de 5 "/0 i sendo considera'los,
como ten'Jo acccila'Jo a conver::>io, os pJs.midores, que nada
rocLt.m,tssem dentro do pl'azo marcado.

.\. C, 25
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Apresentada que fosse reclamação em contrario, cessava
desde logo o direito de transfel'encia das apolices, continuando,
porém, a ser contn.do o juro declarado nas mesmas até ao
dia do resgate.

Este scria feito sem mais demora, apenas estivessem organi
sadas definitivamente as listas dos que acceitaram e dos que
não acceitaram a conversão.

03 pas.midares de apolices, que não tendo acceitado a con
versão deixassem de apresentar·se para receber o pagamento
del~as, só teriam direito ao juro de 6 % ate 31 de dezembro do
anno corrente (1886); dalli por deante o juro seria ele 5 %, como
os das novos titulas emiltidas.

A tL'Jca das apolices ele 6 0/.. pelas de 5 0/. era feita sem a
menor despeza p:1ra 03 acceitantes dt conver3ão, e os novos
.titulos go"ariam ue todas as isenções e fitvores legaes reconbe
cidos aos anteri0res.

-Ta9s foram, em resumo, as condições, pelas quaps se 1'ea
lisou o empl"estimo-col11jerstlo de I 86,

E não obstante a novidale da opel'ação nas nossas praticas
financeira, teve clh l'~sultado asS"lZ s3.ti.'factorio; poi, sendo
de 336.003:100.$ a importancia total da divida circulant9 em
apolice, de 6 "/0' só mente deixaram d acceibr a conversão
alguns poucos possnidores, representando a somma, relati va
mente peq uena·, de 6.482: 200$. que fóra por isso amor
tisada.

Empl'estimo nClcional de 1889

99 el. Autorisado pelo decreto n. 10.322 de 27 de agosto de 1889,
fóra este emprestimo contractado com os bancos desta praça 
Commercial do Rio ele Janeil'o, RUí'al e I1ypothecaJ'io, Banco elo

Bra;;il, e Blnco Internacional do Bra;;il, que tomaram a respon
sabilidade da operação, debaixo das condições seguintes:

Capital-ID9.691:00o. nominaes, divitlitlos em titulas de 500:'
e de 1:000000.

"
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Typo da ell1isscro-90 % (no ?ninim~) realisaveis cm cinco pre
stações: 10 /u no acto de subscrevor ;-15 n/o em 30 de outubro;
20 % em 15 de janeiro de 189:); -25 % em 15 de fevereiro
idem; 20 % em 5 de abril idem. As prestações ditas deviam
ser feitas em ouro ou em moeda corrente ao cambio de 27 pence;
ás feitas n.ntecip::tdamente abonava-se o juro de 4 %.

Juro do emp,'estimo--1 %, a começar do Iode julho (anterior),
pagavel trimensalmente nos primeiros quinze dias de janeiro,
abril, julho e outubro ue cada anno,

AmortisaçeTo- I % a principiar do l° de outubro de 1890; e
feita, ao pal', por sorteio, - e por compra no mercado, si os
tilulos esti vessem abaixo do par,

Fól'"la do l'ee,lIbolso - Foi estabelecida a annuidade de
5.555:050" em ouro, ou moe la corrente ao cambio ele 27 clinhei,

l'OS sterlillos, para o serviço dojuro e resgate do emprestimo.
A subscripçã do me-mo foi aborta nos bane s contractadores

supraditos e nas Thesourarias de Fazenda das ex-provincias da
B1hia, Pernambuco, Maranhão, Pará. Rio Grande do Sul e São
Paulo, do dia 28 de agosto ao dia 10 de setembro, e teve com·
pleto SUCC6,':O.

99 e. Com o empl'estimo nacional de 1889, a divida interna
fundada attingira ao total de 543.585 :300" assim discrimina'1a :

Divida contrabida em virtude da lei de 15
de novembro de 1827, dojuro - 5 % •••••

Idem, idem do juro-4 % •••••••••••••••••

Emprestimo nacional de 1868-juro 6 %. , •

Idem, idem de 1870- juro -! 1/2 % •••• • •• ••

Idem, idem de 1880- juro 4 "/0 , , .

381 .52l :700S000
I 19: 600..:;000

381,G41 :300. 00
18.017:500 00
3-1 .232: 500 "000

109.694:000 000

543.585:300 000

J nnta,ndo- e á esta somma a da J.j viJ.a externa fundada de
;Í 30.283.200-ou ao cambio de 27 ds.-269.1 -1:000." teremos
o total de 812.769:300~,-como ondo a divida fundado, existente

111 1889, e que o ex·imperio deixou á cargo da, Republica.
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E issiio eSl1ecial ele {/1.oUres de 18D2

100. Depois da Republica, o primeiro acto do Governo, elo qual
proveio augmento á. divida interna fundada, foi o decreto
n. 825 de 9 de outubro de 1890, pelo qual se autorisou a
emissão de IO.COO:OOO de apolices do juro de 5 "/0 para fim de
resgatar as acc;ões da «Estl'ada de Fen'o S. Paulo e Rio de
Jane i,'o ».

O disposto nesse decreto teve a sua execução, a datar de
1892:- a emissão foi feita ao par, e os titulos desta, que vencom
o juro supradito ele 5 % ao :.ujn~, jit figuram nas tabellas da
diviela interna, pela ,omma de 9.936:900 '000.

Emp"estim o in tel'no de 1895

101. Foi autorisaelo pelo decreto n. 1976 de 25 ele fevereiro de
1895, e contractar1o com o Banco ela Republica do Brazil, que,
conjunctamente com outros estabelecimentos bancarios, tomou
a responsabilidade da operação.

As condições especificadas no citado decreto e nas inst1'ucções,

expedidas com o mesmo, foram as que adiante seguem.
- A subscripção publica foi aberta nos Bancos da Republica

do Brazil, Nacional Brazileiro, Rural e Hypothecario, Lavoura
e Commercio, Commercial do IUo lIe Janeiro, e Commercio,
do dia 28 de fevoreiro dito a 9 de marc;o seguinte.

,Capital elo emprestimo- 105.000:00(1" para produzir a impor
tancia liquida de 100.000:000$ em apolices do valor nomi
nal de 1: 000$000.

TUpo da emissao- 95 %, realis.weis em cinco prestações:
10 % no acto de subscrever,- 15 % em 30 de abril,- 20 %

em 15 de julho,- 25 % em 31 de agosto,- 25 % em 15 de ou
tubro, tudo do mesmo anno; sendo efltipulado o juro de 5 n/o
para as prestações antecipldas.

Juro das apolices - 5 % ao anno.
Amol'li~açao-Odecreto não e~peci ficou esta condiç5.o; mas,

triltanc1o-~e de di vida fundada nos termos da lei de 15 de
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novembro de 1821, Ibm subentendido que nl affiortisaçJ.o, se
observará. o que S3 ach::t disposto nesta lei.

Commis cio - 2 1/2 % para o Banco con tractador do empres
timo.

\02. Feita a ,oe.;enha dos diversosemprestimos, CO:1C)rn nt!3s á
r1 ivida interna fun ada, j un taremos ainda, para. maior escla
recimento rla m:1tel'ia, duas tabellas, donde constam infurma.ções
complementares, que nos pareceram ele manifesto intel'Js;e e im
p1rtancia.

Da primeira deslas tabelI,ls S9 verú, nã.o sómcnto, o anno ou
almos da, diLIerentes emiss5es das apolices-papel e n. indicação
das lei~, que as autor"isaram, m:t tambem, o [1m, rara que foram
feitas as emissões, o seu juro, e o p,"eço ou typo das mesmas.

Da se~l1n a e vê o movimento da nossa dividi"\. interna, con
sôstente em apolices-olll"o, e l'CS tltaute dos tl'e:s e:npreitimos de
1868, 1879 e 1889, llJ cujas condições p:1rticulares já se tratou
an tel iOI'men te.



E~iss:iO de ~pqlices da dil'ida interna fundada desde ii slIa mação cm 1837

ANNOS DA EM1SS.lO AUTORIS,IQÕES FI!! rARA QUE f'OIlA!I E!ll'rTIDAS IJJrOR'rHOI!S I'RE~O D.I EllISsio

A.polices de6 %convortidas oro titul.os do5 %

w
~
O

i.720: OOO~OOO I}
i .495: OOO~OOO 73-79 %
2.31-1:000$000,

303:',00"000 I 83 %

4.105:600$000Ij

5.310:600~000 69-73 %

2. 121: 200$000 i

13,496:60030001.63,38 % (módia)

5.974: 6003000I
85 %

i. 723: 000$000

G.86l:-i00S00 1 1
70 %

i.918:000$000

nrso·

Supprimento de deficit.

Idem•.

Pagamento UO pl'cl'.as .

Despeza com a paeifieaoão elas
provineias elo Pará e do Rio
Grande do Sul.

Su pp l'Ímen to elo doficlt.

Pagn,mento de despoza~ do
nal de guerra •...•.

Suppl'Ímento de deficit.

Idem.

Lei de 15 de novembro do 1827.
Hesolução de 7 de novemb,'o ele

t~31. ............•
Doel'eto n. :0 do 17 de outuuro

de 1830.

Deel'eto n. 158 de 18 de setem-
1)['0 de 1810 .

Deel'eto n. 231 de 13 de uovem
bro de 1841. ....•.•..

Deel'eto n. 162 de 25 d~ seLem
bl'o de 1810.

Deel'eto n. 74 de 6 de outubro
de 1837........•...

O meslllo doel'oto e o lio n. fig
de 12 de outubro de IS3~...

A\'Ísos de 13, H, 23, 25 c 28 de
uovembro de 18'lO ...

Pagn.mento de reeln.mn.ções brn.
zileiras e pu rtuguezas.

Deel'etos ns. 2~3 de 7 de junho'
de 1843 e 28 do \1 de agosto do

I
mesmo 'tuno. . . . . • . • . . Pagamento do doLe e en..'l:o\·al da

pl"ineezn. de Joinville .
. Deel'etos n,. 283 ne 7 de junho

e 313 de 18 do outubro do 18\3. Supprimonto de deficit
. Lei de 21 de outubro de 1813, Idem...•.

18H

1837 e 1838.

1839 •

1840

1843 e 1844.

1843 n. 1S1ll.

1844 e 1815.

1812 e 1813.

182R n. 1S32.
1832 n. 1831.

'1837 .

1812 n. 1815.



dó 15' de' j~~h~ 'd~1 Idem.
. . . . . . . ., ldo:n.

do 2;; do setemul'o

27 de setomuro

18-V, n 18'18.

1816 ..•.

1851 a 1853.

18;;8 ..•.

1860 a 1862.

1860 n 1863.
1860 n 1:>72.
1861 e 1862.

1863 ....

1864 .••.•..•.

1835 .•..•.•..

Decreto n. 283 de 7 de jltnbo de
181.3..•......•....

O mes:no liccreto o O de
11. 370 de 18 de setolllb,'o de
1S\5...

Lei n. 555
1850.•.

Resolução
de 1840.

Art. 50 da lei n. 10S3 de 22 de
agosto do 1860.

Idem .....
Idem ..•..
Lei n. 11.14 de

de 1860...

A mes'na lei e a de n. 1117 d
9 de setembro de 1862...•

Lei n. 1231 de 10 de setemuro
e decreto n. 3225 de ~O de
outubro de 18(;'1. .••••.•

Art. 22 § 1,0 da lei n. 1117 de 9
de setombro de 1862 e tu·t. 2"
da de 20 de setemu,'o de 186',.

Supprimento de (lelieil. .....

Pagamento de roelamações por-
tuguczns. . .

POI·muto. de acções do. estrado. do
fen'o de Pemambueo .

Idem da. da Bt\hh~ .. 4 ••••

Idem da de D. Podro tI....

Pagamento do resg:üe de papel
IlIoorb ao Banco do Bl'aziJ ..

Iude'lmisação de prezns hespa·
nholas, dn guerru dn indopen
dencia e do Rio da. Prata; "os
gato de papel-moeria c do bi
lhetes do Thesoul·o. . .....

Encllmpnçã.o da companhia. União
c Imfustrin.........•.

Resgnte de papel-moedn c despe
zas do ca.samento das pl'incezns
D. Isnbcl o D. Leopoldllltl. ...

7.505: 400S000

336: OOO~OOO I)
(83-90 %

5.213:800~000 \

5:!JOO~000

2.466: /,00.)000 Il
183:600~UOO 93~"

J I .328 :000';000

2. 150: 000.3000

90-9J %

5.890: 400~000

3.l6J:000;000

1. 288: 0003000

w
"'-,

'"""

1 ;(;5 a 1872.

1869 •

1870 •

Lei n. 12\'1 rle 23 de junho de
1865 o ontl'ns • . . . . . . .. Despezas da guol'l'a do Paruguny

Lei n. 12',5 de 28 do junho de
1865. . . . . . . . . . . . . . Pagamonto de torrenos da Lngóa

Lei n. :1735 do 9 do outubro de
1869. . . . . . . . . . . . . . Com pl'a da ilha das Enxadns...

143.894: 700$000

50:000$000

i.705: OOO,OUO



ANNOS DA E!IlSSÃO AUTon (SAtÕES 11m P,IILl QUE 1I0llAll E!Il'rTIlLlS IMI'OU'I'HOIAS mEço DA EHlSN10

i3iO

lSil

1~i3. 18i~ o 1SiJ.

iS7G

1877
l~ii

Lei n. :17J.i de 23 de junho de
i870 .

Lei de i;; do novo:nl,,",) do 1827.

Dcel'etos n. 4\33 de li tio nazclll
b.·o de lSJO o n. 4618 de r. de
nO\'elllu,'o de i':>iO .

Lei n. 25\0 de 22 de ~ele",IJl'o

de 1873 .•....
Divcl'su!' lnis . . . . . . . .
Lei, ~_. i115 do ~S de junho ue

i:>oo•••....•....

Re~~nle rio uill.ele, cio Thc"oul'o.
Cessão ;tO E!';la.un tio Ot,:tlono

junto ú Caixa de A111orlis:v:üo.

P:l1;~amCnLl) :.L comp:mhi:t da l,.h'lca
riu .-Ilfll.ndeg:l do Hio de Ja-
neiro ..

1'uppl'illlenlo (le delleil.
j)i\'Cl'Sl)~ ~urvi(:os •..

Dolo du jll"inceza D. Januarill..

2í.00~:00~.:00ol 0l 1;2 %

60u~000

2. i3 i :000~000

8.\iOO:000'000I - r""
30.000:000~000 "7 %

1.200: OOO~OOO
e,...;
e:>.'

IS70

iSSO a i88~.

Loi n. 2702 de 20 de oulubro
ue 1~7i ..........•. 1 Congoliduç:lo d:, didda fiuclull.nle

Doe"oLo II. GOLD de 1 do julho
de lf{7:> e loi n. 2JIO Ue ;)1 de
ouLubro UI;) 1870 '/ Pcr'lut:t (la aCC:t3es d~ estl'fl.cln tIe

forro de [la 1',,",lú. . . . • . . .

40.000·000~0001 - I ar

006:000:000

3J). üii): iOO;OOO

Deduzindo-,c ° \"010" du" "pJlices a:nol'lis:"I,," :
Pela con\'~rs:i 1 ••••
I'el[l. lei de i,~i .•......••.•....

li. '\'2 ::<00 lOOO
:Uji2: OOO.~OOU 10.15í:200'OOO

E tn.·'lhelll n d'l~ 'Jue l't1I':Vll cn·llpl·n.dn~~ e"u virtwlu cio decreto
n. ~23 A, d. ti ue OULU~I'J de 18)0 .

3~g . ;'20 :\100 i0:JO

.1 .GS6: ;;00$000

;)21.831 :400.;000



"-\.llOlicos do c;: ~'o

i61 :tOO~OOO

t330 :lo 1;83 .•. , , , Lei de I; (10 n.)ve:nhrc> lle 1827,
decretos ue :.m de nr>\'C'IIUI'O
'le l'~} e 13 de nove~""'o do
1')',1. . , ....•.. , .. ,

I'.,wunonto d'l di-
vid:t inscripla. , 2.1 '3:S00S000

Deuu/'indo·se n \.:t-
101' das :qnlices
amortis'l.das... 2.002 :600~000

1886

18.!2 a 139:>.

i8n:> .•..

Lei n, a22) do 3 de solo'nuro do
1>'>01. , , ..... , •.. " Consoli.lu';"o da dil-ida nucluanlo

ne 'l'elo n, 825 .10 n do ""luuz'o
do 1~90.. " P~rmut:l das a('çüt·~ rlnesll'nda l1a

forro S. PunIa e Rio deJnnei,·o.
Decrelo 11, 1'.li(l rie 25 do fe\'e-

reiro de 18J; , , .• , . , . '1 Resl;nlp dn p,p;I.-1l1ce,la n s"PP"i
menlo do "."cll , , , , .. , .

A.pOliCOS de 4 %

50,000 :000.:000

0.93J:90;$0001 - palo

10;.000:000$0001 O:> % c,;
c.=
w

t831 e J83:>. , ••• ,I Lei de fj de nOI'."nuro do 1827.\ Pagamenlo da divida inscl'ipla.

Tnt:\1 cil'culnnte elll 31 do mar"o do lSD:) n . , .
Divida in:;crip"ttt. .

HD: "00.:000

491.8:13:500'000
2801 :759$i~O

t,92.1i8:2j9$i20

(') :'-1esta SOOlllla acha-se comp"eheudida a de 121.055:000$0)0 em apolices com'erlidas ao juz'o de 4 % eUl OU1'0, lias lOI'mos
do deCrelo n, 823 A de ti de oululH'O de 1890,
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EmÍ são do apolicc'-oul'O

EMPRESTI1úOS ID-IISSÃO A).IORT1S:\Ç1"o
TOTAL

CIRCULA:'iTE

Apolices do 6 % do empr6stimo
nncionnl (Decreto n. 4211,
do -15 do soteUlbro de 1868)" 30 .000: 0001:)000I16,458: 500$000 13,5 \l :500$000

Apolices do l, '6 % do empros-
timo nacional (Decreto 11.

7381 de 10 de julho de 1 79)., 51.885:000;000

1

;..7,206:000$000 2\ .679: 000$000

Apolices de 4 % do emprestilllo
llacionnl (Decreto n. 10.322
de 27 do agosto de 18 ) .... lO9,69\:000SOOOI··,,·, ....... (') 100.604 :000~000

101.570: 000$000I 50,665: 400.~000 1\7.914:50J$000

Sommando e8ta ultima importancia com a constante da. tabella
anterior, chega·se ao total de 640.092:759 720, como sendo
a divida publica intenta {ttndada em 1895. ("'*)

Reunindo-se esta á da divida externa fundada (353.852:297
á pag.) resulta um novo total de 993.945:056,720, que é a divida
fundada actual da União.

OtUras especieJ ela divida fundada

103. 03 algarismos aci ma indicados são os un. di vida fundada,
propriamente dita, ou como tal considerada,

Entretanto, para que a mesma sej'1. apresentada em toda a
sua exactidão, é preciso ainda juntar-lhe outras parcellas, que
não foram contempladas, e que são incontestavelmente especies
da divHla interna fundada, sob a fOrma de annuidarles termi·

naveis , ou de pra zos, mais ou menos longos.

(0) Da sommade 109.69\ :OOOs existe actualmente em cil'culação n de 1 .3jO :000$,
por estu em deposito 110 '['hesouro, como g':\l'011tia c1n oUlissã i'eit" POI' di
"el'Sos ban os, a de 5l,', 7:000$, o havor o GorOI'n,) nrlquil'Írlo POI' couta do
fundo em olll'o, depositado pelos mes'nos bane s, '" de 3J. ;7:000~000.

Agor'" ó que se tl'ata do inscrAver e to omJlro timo n~ «rando Livro da
diviCla publica, e11 vista dn autorisaçã concerlldn no art. 70 dn lei 11.233 do
dezembro ele 180\.

(") O. algarismos são os das ttlbellas d~ Relntorio da Fazendn desto anilo
de i 3.



4.224:587$960
3.298:695 388
2.777:414 '905
2.944: 140 000
14.598:841~337

- 398-

Referimo-nos ás obrigações, contrahidas pelo Thesouro, pro
venientes dos montepios, pensões, al,osentadorias, ~'erormas e
subvenções ou ga1'antias de juro.

De qualquer destes casos resulta um titulo de divida ce1·ta
para o Estado, pagavel annualmente:-ora, durante a vida
de determinados individuas. como succede com os montepios,
pensões, aposentadorias e reformas ;-ora, durante um periodo de
10, 20, 30, 5 anuas (e as vezes ma,ior), como se dá iI. respeito
das subvenções ou garantias de juro, concedidas por lei ou em
virtude desta, ás di.l.ferentes industrias e emprezas.

Segundo ,ê-se ela lei orçamentaria de 24 de dezembro de
1894, a divida fundada desta natureza compõe-se das impor
tancias seguintes :
De montepios e pensões (35) ..........•.....
De aposentadorias (funccionarios civis) .
De reformas (militares de terra e mar) .
De subvenções (á na.vegação nacional) .
De garantias de juro (á estradas de ferro) .

(36) 27.843:679 590

III - Amortisação e conversão da divida fundada

104. A nos a historia financeira di te temunho, que o ôer·
viço da amortisação da divida publica fundada não teve sempre
o cumprimento exacto, que a lei e a fé dos contractos im
punha,m nos di.l.ferentes caso".

Com rela,ção á divida externa, não se ignora, que durante os
primeiros tempo do Imperio, nem os pl'oprio juros eram pagos
regularmente; quanto ii. amortisação, basta dizer, que no Rela
taria da Fazenda de janeiro de 1843 o ministro informara ao
Corpo Legislativo, que o atrazo proveniente da mesma já mon
tava a ;lJ 2.188.100, e no Relataria do anno seguinte (1844)
se lê a este re"peito :

(35) Conforme n e,criplul'açiio do Tbesoul'o, n despeza COlll os lllontepios é
feita uebaixo da ,·ubrica-peosões.

(3:;) Talvez tambem se de"es neCl'esceotar ao total supra-os cumpram; sos
do ThcstJttl'O l'esultnnlc3 uns conceSSões de "*Engenhos Centl'nes e );ucleos colo
nhcs1l'. Só com as garantias de jurú ri. Engenhos Centrnos n. t;niào jâ
despende 40:>:000., annunlmente;-e- não sabemos ,-si com o deddo proveIto ...
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« P lo que respeit:\ ti, amoI'Lisaçã.o, que até o fim de junho
de 1830 se tinh3. tleixado de fazer não ob31ante as leis do or~.a

mento votarem sempre fundos p.lra ella, continuou e continuo.
suspenso. da.quella época. em deante. , .

« E é minha opiniü,o, que tal amortisação não deve ter lo O'a.r ,
em quanto não equilibrarmos com a de peza a nosso. receita,
tanto porque este caso foi assim previsto, e providenciarlo em
nossos contractos, como porque toda a :1morti'ação em taes
circumstancin.s é de pura illusão, e mesmo de prejuizo para os
credores do Estado, e em nada aU'ecta o nosso credito na Europa. ;
sendo disso uma prova o preço elevado por que ficam actual-
mente os nossos fundos em Lonures,»

Tinha razão o mini tI'O em considerar a. amortisação. nas
circumstancias financeiras do paiz, como um act') de pum illuslÍO

(p:1gina 338); m::ts, no caso sujeito, ná acreditamos, que
o seu modo de ver fosse o mais correcto; porquanto h'atava·se de
cumprir clauS/tlas expressas ,le contractos, -e não é natural, que
o. falta ue cumpr'imento de3tas deixa so de influir contra o cI'e
dito pClblico do lmperio no estrangeiro.

Seja, porém, com:> fos3e, aproprio. necess:da.dc, para o Im- I
pei'io, de reCOl're1' a emprestimos externos, relativamente fl'c-
quentes, roi basL3,nte para convencer aos sem governos, da que
a pontualidade na amertisação era um :l.l'gumento, um reforço
poderJso, paro. o successo de qualq uer nova operação; e, si não
antes, porque as cil'cumstancias continuaram difliceis paro. o
Brazil, ao menos a datar ele 1851, o serviço da amortisação de
taes empre3tim03 foi feito com a regulal'itlade e convenicncia,
que a importancia do me,mo merecia.

Po.ra ajuizar-se a semelhante respeito, b:lst:1l'á attenc1 r,
que o movimento gel'o.l do. nossa (livic1a externa apresentava om
1889 os seguintes algarismos:

C I pi ta.l re,:ebi,J o. , , , .. , , . , • , , , , ,
JUI'OS pagos, , .. ' , , ' ,,',., .. ',.
Amortisaçã3 fei ta, , . , . , , , , , . , ' ... , .
Co;nrnissões ,,',,',.' "., .. ','".,.
Di ITerença do typo das emissões" . , .

286 ,062 :Dr, '076
277. 323: 129$431
158.493:'2.79 '614

9,537:606$574
46,642: 336!'0~4
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Todas estas parcelIas são calculadas ao camLio de 27 ds. por
1 '000 (37).

Com relação á divida intenta fundada, o serviço da amorti
sação tem sido inteiramente descurado,

Não queremos dizer que nas condições financeiras do paiz tesl1a
havido grave erro nesse modo de proceder; mas consignamos o
facto, por ser elle contrario ao disposto na lei de 15 de novembro
de 1827, segundo a qual, se devia resgatar annualmente tantas
apolices do capital fundado, quantas equivalessem á somma de
I o/u do mesmo capital e do juro das apolices que se fossem
amortisando (lei cit, art. 57, § 2n).

Ias primeiros annos que se seguiram á fundação da di vida
interna, procurou-se, ainda que de maneira insufficiente, dar
cumprimento ás disposiçõ~s da lei; mais ta,rde, porém, enten
deu·se que o melhor seria suspender a amortisação, e assim se
fez o.té ao findar do Imperio. (38)

As amortisações feitas da divida interna fundada foram esta

Arznos

Em 1828 ....
» 18:;>9",.
» 1830 , ..
» 1831,.,.
» 18:J2, .
» 1833, .
» 1834 .
» 183- ..
» 1836" ..
» 1 37 ....
» 183S.",
» ]830.".
» 184 .. ,'
»1841 ' ...

Apolires ele 5 n/..

3:200 000
3:600 00
4:000.000

25: 200,'000
38:000,000
10:000 '000

17:200 000

161 :200,t·000

Ilpolices ele 6 n/o
GO:OOO$OOO

102 : 000:'000
154:0 0$000
198:000$000
208:400$JOO
256:800 000
342:000$001)
79 I :400$000
404:800';000
41 :000$000
361 :000 '000
28:000"'0(10

210: 400,~000
]36:600 000------

3.672:00J$000

Total

60 :OOO.SOOO
102:000$000
]54:000$000
198:000$000
2 I I :200$000
260:400'000
R4ô:000:ti000
816:600,'000
442:800$0 O
428:600 Ll O
351 :000 000
28: 000,'000

287:600'')00
136:600.000

3.833:20 ,'ao
(37) . Cnn'eim, TI st, Financuir"- do I3r"-ztl. Rio, iS 9
(3 ) • obro consigna~õo" de reu I:t par"- O fuudo da am~rtis,~ão, al":m da Il'i

,101;; de no\'ombro de 1 27. h,,-: lei de 2J ele "blemuro de k2S, idem de 21 du
oulubro ele I 32, i,lem de LO do oulub,'o d I 33, idoal de 22 de olllllb,'o de I 3 i,
idom du 12 de ouLubl'o do 1 3 I idem de 2~ de oU'II1 ro I ~ 1 i 1 :.u't. 'I''', c.~c. A
"'Sl1~p~'1)s:i.o do I'esgllle» deu-sol cm vista Lia lois de 23 de outubro de 1839, 11. U1,
e do 18 do setembro dd 184~,
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105. As conversões da divida' public1. fundada, realisadas
durante o Imperio, foram: a ele 188<1, pela qual os titulas da
di vida inteL'na do juro de 6 n/upa saram para titulas de 5 % ; e
a de 1889, pela qual os titulas dos empre timos externos de
1865, 1871, 1875 e 1886, do juro da 5 "/ ,passaram para novos
titulas do juro de 4 %.

Ambas cstas aparações foram da maior vanhgam e importancia
para o credito publico e mais condições financeiras do paiz; de
uma e de outl'a, já nos occupámos anteriormente.

Na Republica, é de notar, que a amol"ti aç.70 e convel'são da
divida publica interna preoccupou, desde logo, a attenção do
seu governo.

Dous foram os aclos do Governo ProvLorio nesse intuito: o
decreto n. 823 A de 6 de outubro de 1890, e o decreto n. 89 3 B
da mesma data.

- Ten 10 o referido governo estatuido a cobrança total dos
direitos de importação em ouro, julgou-se na obrigação cor
relativa de pagar ta.mbem llosta especie os juros da divida
publica; porque (conforme ao teor da exposição de motivos do
decreto) «um Estado, que fixa para a sua receita o paurão me
tallico, não póde equitativamente deixar entregue ás variações
do valor do moia circulante o serviço das suas obrigações para
com os seus credores ... O Thesouro carece de base estavel para
calcular o que recebe e o que paga, e esse critario ll:iO se póde
achar sinão no uso exclusivo do ouro, como medida commum do
imposto e dos juros da ren la. A conversão do papvl em ouro na
renda das apolices (dizia o Ministro da Fazenda) é, portanto,
uma consequencia necessaria do embolso das taxas aduaneiras
em metal».

Em resumo, taes foram os fundamentos da r:m'Vel'sáo autori
sada pelo decreto n. 823 A, a qual tinha por fim su1Jstituir os
titulas ela divida do juro de 5 ''/u-papet, pagaveis semestral
mente, por titulas do juro de 4 n/o,- ouro, pagos p L' trimestres.

OaIludido decreto não cogitava, porém, da simpLes minoração
ou conversão do juro; Livel'a juntamente m vist<.1 acceleral' o
resgate ou a amoL'tisação d(1 propria di vida, - jlL augmentando
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para 2 "/0 semestralmente a quota instituida pelo <1rt. 57, § 2°
da lei de 15 de novembro de 1827, e já especialisando determi
nadn.s rendas para o dito fim.

A operação foi realmente encetada; mas a sua execução não
continuou por muito tempo (39): - ou pJrque os resultados pra
ticas não tivessem correspondi lo aos seus bons intuitos, ou
porque circumstancias imprevistas tivessem obstado o governo
no seu proseguimento ... De modo que, como resultados da
mesma, sóme~te podem ser consignados:

I) o resgate de apolices do juro de 5 %-papel, na importancia
total de 4.686: 500:3000 ;

2) e <1 conversão das apolices di tas em novos ti lulas de 4 %,
ott?·o, na importancia de 124.655: 000$000, que, pela baixa crescen
te do cambio, tem custarIa ao The ouro mais do duplo, do que
venciam em papel.

O decreto n. 823 B teve fim menos complexo, e evidente·
mente mais exequivel.

- Tendo o governo autorisado a fundação de bancos emis
sores sobre last,·os de apolices da divida publica, impuzera aos
mesmos em favor do Estado estas condições:

lo reduzir, a contar do começo das suas operações, 2 0/" no
juro dn.s apolices constitutivas do seu fundo social, e augmentar
esta porcentagem, d~ mais 1/2 % annual, até a completa extin
c<)<\o do referido juro;

2" averbar, como inalienaveis, as apolices do dito fundo so
cial, das quaes não poderiam dispor sem accordo do governo;

3" constituir, com uma quota nunca inferior a lO % dos
lucro brutos, um fundo, para repre entar o capital em apolices

que ficariam annulladas jJa1'a todos os effeitos, no fim do prazo de
duração dos bancos.

De accordo com as clausula, acima transcriptas, foram com
eitai to fundados diversos bancos emissores; e o governo tinha

(3D) II ~linistrn un l?nzen ln. Sr. Ruy 131.,.['.50.. nutor ue se plnno ue «nlDor
tiS'l.ç~'io o conversão», feitas sialtllt1.ne'uncuLe, deixou. logo d poi , o go\croo e
os ~NI. SIlCc~S~nres 1l10Sll':H',11ll-se il1l'C11"OS à. op~raçao . .\... lei D. 20 de 3D d
uezemb,'o d I 'UI (nrt. 17) revogou o deel'olo n. 23 Ao, quu :\UIOri$:\I':\ a rere
rida 01 orüçlio.
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innegavel direito tle esperar as vanbgens da. lei, relativa
mente ú,reducção da. divida publica, constante dos titulos que
consti tuiam o .fundo de garanti:1 dos mesmos b'1Dcos.

Além di::sJ, occorrera, no pl'op1'io facto, Jn9.is uma circllm
stancia, que a.os olhos do governo pareceu de grande 1'elcvancia
para o Thesou1'0.

Na somma das apolices dep~sitadas, como lastro das emissões,
entrara a de 51.487:000$ consistente em apoli(:esoouro elo em
prestimo de 1889; e como o governo reputasse os titulos deste
emprestimo excessivamente onerosos ;- entendeu que «não se
podia contestar a vantagem de uma operação que os recolhesse
completamente, exonerando o The30uro do gravame exaggal'ado,
que o seu serviço lhe impunha».

D::t1ü a promulgação do citado decreto n, 823 B de 6 de ou
tubro de 1890, que autori::ou o resgate dos titulas do empreo,
timode 1889 do seguinte modo:

l°) por acquisição no mercado, omqnanto os titulos estivessem
abaixo do par;

2") p r embolso ao par e em moeda de ouro, quando no mer
cado já não os llOuvesse áque1l3 preço, ou em titulos equiva
lentes do Estado, á escollla do governo.

- O Thesouro devia annunciar o dia para o embolso, ces
sando os juros dessa data em diante.

O titulos dep)sita'los em fiança das emissões banc:J.ria " per
diam o caracter de amortis:tveis, continuanilo sómente a vencer
os juros na fórma m3.1'cada pela lei dos bn.ucos (decreto n. 16~

de 17 de janeiro ele 189;), a1't. 4').

- Ora, senrlo o capital nominal do empl'estimo de J889 de
109,694: 000:, c já !lavendo deposi t .da a som ma de 51 .487: 000,"
para fundo de gr1l'antia da emissõe,;, só rest:wa 110 mercado a de
58.207:0 O.: a. rc::gat3.1'.

De3b. foi, com etreito, 1'e gr1tada a impJrlancia de 39.857:000,
nos termos do citado decr to de 6 de outubro, resta.ndo,
apems, 11:1 circul:.tção a de 18.350:000$080. Findou, pJréll1, aqui
a operação; e Dilo sab31110S mpsmo, qu I lenha :'lido o seu ra ui ..
ta.do final, lJ1"ovaclamento b(mefi.~o, pll'a. o TLJe OUl'ú.

I
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IV - Divida finctu:\Ute

lOG, A divida publica íluctul1nte da Uniã.o provém ac:tualmE'nte
da seguintes origens ou titulos:

a) bilhetes do Thesouro ;
b) emp:'estim s d cofre dos orphi'io; ;
c) bens de defuntos e ausentes;
d) depositas das caixas eoonomioas ;
e) deposito do Monte de 80coorro da Capital Federal;
1) depositas publicas;
g) depositas de diversas origen ;
h) divida anterior a 1827, não inscripta e menor de 400"000 ;

i) exercicios findos.

Bilhetes do Thesouro - A pratica de emittir lettras ou bilhetes
do Thesouro, já como meio de obter recursos, e já. como titul~s de
ob1'igação por serviços recebidos ou objectos adquiridos para fins
do Estado, vem no Brazil, de data assàz remota; pelo menos,
desde que aqui foi estabeleeiLlo o Erario Régio (1808) as lettras
do mesmo figuram nas contas publicas, e o que é para notar,
sendo ás vezes ahi consilleradas como titulas da, receita, (40)

Mas, não é dessa pratica puramente rudimentar, que provém
a parte da divida íl uctllante, ora existente, sob a denominação
de bilhetes do Thesouro,

Trata-se de um systema de credito publico, hoje admittido em
todos os E tados civilisados: na deficiencia da receita, ou como
antecipação elas entl'adas desta, o Governo emitte titulas (bilhetes)

de obrigação a prazos curtos (de seis mezes regularmente),
pagavei ao portador, e até uma somma, marcada na lei orça
mentaria,

A primeira lei orçamentaria do Imperio, (de 14 de novembro
de 1827) autorisou a emissão de lettras ou bilhetes de credito,
que «seriam dados, por mutuo accôrdo, em pagamento aos cre
dores do Tllesouro, e ás diil'erentes Repartições, »

(~O) t\a c:l.l'enci:l de meios, o Thesouro s~cca"o. lettras <lontra. ns estoções
arrecadadoras ]e I'cnda ou lIIesmo cont.ra indivirluos. Essas leUras eram dadas
em pagamento fi)S crerloresl e por isso, segundo n 4cont.abilidndc d:t época.)
era1ll cscl'ipturndas na cn n das reccit~s publicas,

A, c, ;33
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E a lei n, lOG de 11 de outubro de 1837 estatuiu: O Ministro
da Fazenda podera emittir, desde já, bilhetes do Thesollro para
occorrer a despeza, quando a receita for deficiente, comtanto
que o valor da emissão não exceda em cada mez a metade da
despeza orçada; que o prazo do vencimento seja de um até tres
mezes, e não haja reforma, Estes bilhetes serão cortados de
um livro, aonde ficarão os respectivos talões numerados todos
seguidamente, assignados pelo thesoureiro geral e rubricados
pelo inspector do Thesouro (art. 18 da lei cit.).

Eis ahi a formula legal do systema; e conforme a ella o Go
verno começou logo a operar na medida das suas necessidades.

E' certo que a lei n, 91 de 23 de novembro de 1839 revogou
expressamente a autorisação da lei de 1837; mas esta não
tarJou a ser restabelecida (decreto n. 158 de 18 de setembro
de 1840, e lei de 13 de novembro de 1841), e <'Iutão ampliado o
praso dos bilhetes até seis !llezes (4J), e regulada a sua emissão
pela Or'dem do Thesouro de n. 1, de 5 de janeiro de 1842; ficou
permanente, como meio legal e constante do credito publico.

Dahi por deante se encontra nas leis orçamentarias da receita
a disposição, repetida em cada uma deUas, pela qual se declara
que «no caso de deficiencia da receita orçada, o cleficit será
preenchido com emissão de apolices, ou de bilhetes do Thesouro,
como antecipação de receita). (42)

fais tarde esta autorisação discr'icional'ia e optatil,a, de emittir
apolices ou bilhetes, foi limitada a emissão dos ultimas sómente,
e a irRportancia destes, préviamcnte fixada na lei.

A lei n, GG8 da II de setembro de 1852, estabelecendo esta
nova pratica, e certamente, muito mais recommendavel, fixara
a sornma de 4.000:000$, como sendo o m,lXÍ'mo, a que podia
attingir a emiss:-o de bilhetes do Thesouro, por antecipaçc70 de
receita. Este maxirno autorisado foi elevado ao duplo pela lei
de 15 de setembro de 1855, e assim se conservou até lJ. lei orça-

(il) O. praz.,s variaram seglln 10 as cil'cumstnnci<\s . .\. lei II. 322J, de 3 de
seteOlbro de 18~4 mandou-os omittir de ó ou t2 mezes, pua", somma ospeciol
que a mesma aulorlsn.ra.

Anteriormente ti ordem de 1812, <\ mlt.rin. rIns bilhetes [01'3. regul<\d<\ pel<\ paI"
t<\ria úe 12 de fev,,'eiro e regul<\meuto de 23 do ,,,,,rco de 1~33.

(4") Vide a lei Oi"Cil:n~ut<\l'i:l u. 317 de 21 de oultlbro de 1843 e seguinte,

,
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mentaria de 20 de outubro de 1877, que fixou-o em 16.000:000 ,
importancia, que foi legalmente mantida até ao fim do Imperio.
Dizemos legalmente mantida, porque, na pratica, a circulação dos
bilhetes ditos raramente se conservava dentro do limite autori
sado; e para formar-se juizo a este respeito, bastará lembrar um
dos ultimos factos: em março de 1886 os bilhetes do Thesouro
circulantes já excediam de 77.000:000 1 (43)

A primeira lei orçamentaria da Republica (lei de 30 de de
zembro de 1891) mantendo a pratica anterior, fixou, todavia, a
somma da emissão em 20.000:000 ~com a obrigação de serem
resgatadas até ao fim do exercicio».

As leis de 21 de novembro de 1892 e de 30 de setembro
de 1893 restabeleceram o maximo de 16.000:000 , fixado pelas
ultimas leis do Imperio; mas a lei de 24 de dezembro de 1894
elevou-o a 25.000:000$, e tal é a importancia autorisada para
o exercicio corrente de 1895, «devendo ser a mesma resgatada
até o fim do mesmo exercício».

- Actualmente (abril de 1895) a divida (f,uctuante consistente
em bilhetes do Thesouro, é da importancia de 6.517:500 '0 O. O
jueo que o Thesouro paga por esta divida é de 4 e 41/2 "/0 ao
anno, e os peazos dos bilhetes são de 3, 4 e 6 mezes.

Emp"estimo do cO{l'e dos ol'phãos-(44) Os dinheiros pertencen
tes a orphãos são recolhidos ao respectivo cofre, que está sob a
admini ·traçio da autoridade judicial do Districto.

Tulerou-se por algum tempo que esses dinheiros podessem ser
emprestados a particulares, que olferecessem garantias, mediante
o pagamento do juro legal, que era de 6 %,

O Corpo Legi lativo, concedendo um credito ao Governo pelo
decreto n. 91 de 23 de outubro de 1839, e providenciando sobre

(43) l\estl somma se incluia mais de dous mil cc.ntos de «bilhetes> emittidos
nos Lermn~ da lei n, 3229 de 3 de seLembro de i 4, a qual no seu lrt. 15
dlspoz: «E' o govern autorisado para permiltir, quando julgar neces~ario ou
cu"v.ni ·uLe, que sejlm recebidos nas l'l.epartições de Fazenda desta cdrte, em
qllnesquer pagamentos pelo tempo que marcar, e med!ante. o respecti;;o de
cunLo', os bilhetes emlttldos pelo Thesoul'o, como antecl~açao dl receIta, até
o IImlle da lei. Estes bilhetes devem ser do valor de 1:0000) cadl um, o prazo de
Oou 12 mezes, e o juro pago) antecipadamente Ou depois de vencido».

('.\) Os tilulos da divida lluctuante, de que d'orl eM deanLe nos occupamos,
sao aq1l911e~ que se inscrevem nos orçamentos da receita, debaixo da rubrica 
«De posi las_,
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o modo de o supprir, autorisou o mesmo Governo no art. 4° a
tomar por emprestimo, a juros de 6 %, o capital dos orphãos.

Não affiuindo, porém, ao Thesouro eSlles capitaes, a lei n. 231
de 13 de novembro de 1841, no art. 6", § 4°, repetiu aquella au
torisação e prohibiu o empreslimo a particulares, permittindo-o
somente ao Governo, que deveria entregar promptamente o
mesmos capitaes a seus donos, quando convenientemente recla
mados.

Em consequencia desta disposição legal os dinheiros de orphãos
são immediatamente remettidos por emprestimo ao Thesouro e
á outras repartições de Fazenda, si a autoridade judicial não
julga conveniente empregaI-os em ben de raiz, em apolices da
divida publica, ou em acções das estradas de ferro, garantidas
pelo Estado.

A taxa do juro abonar1a pelo Thesouro, q1le era de 6 % esta·
belecida na citada lei n. 91 de 23 de outubro de 1839, foi redu
zida a 5"10 pela lei n. 779 de 6 de setembro de 1854.

A circular do Ministerio da Fazenda n. 850 de 22 de novembro
de 1878 ordenou que dessa data em deante os juros dos di
nheiros de orphãos fossem pagos na razão de 4 % ao anno ; esta
disposição, porém, foi revogada pela lei n. 2.940 de 31 de ou
tubro de 1879, que mandou, no art. 8, § 17, continuar o paga
mento da taxa de 5 "/0,

a capital e juros vencidos são pagos á requisição dos juizes de
orphãos, quando estes os reclamam, para compra .10s referidos
bens ou titluos, para alimentos, ou para entregaI-os aos orphãos
emancipados. (Instrucções de 12 de maio d.) 1842.) (-15)

- A divida fiuctuante desta origem é de 16.271 :993$783.

Bens de defuntos e ausentes etc.- São declarados bens de de
funtos e ausentes:

l°, os de fallecidos testados ou iutestádos, de qlIem sabe·se ou
presume-se haver herdeiros ausentes;

2.1
, os de pessoas ausentes, sem se saber, si são mortas ou

vivas. (Decreto n. 2'133 e regulamento de 15 de julho de 1859,
art. l°.)

(45) Conforme á 4Exposição da Receita do Imperio,., rell'o eH.
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São bens vagos:
lO, os moveis e de raiz, a que não é achado senhorio certo;
2°, os dos intestados, que não deixarem parentes ou conjuge

herdeiros., nos termos de direito, ou dos faliecidos com testa
mento ou sem elie, cujos herdeiros, mesmo ab·intestado, repu
diarem a herança;

3" os denominados do evento, no Municipio Neutro (Districto
Federal) ;

4°, o produeto de todos os predios e quaesquer bens vagos ou
heranças jacentes, ainda litigiosas, que por falta de senhores ou
herdeiros certos se devolvam ao Estado;

5°, todas as embarcações ou navios que se perderem ou derem
á costa nas praias do Brazil e seus carregamentos, sendo de
inimigos ou corsarios, salvo accordo ou convenção em contrario
e o direito dos neutros. (Decreto n. 2.433 e regulamento citado,
art. II.)

São bens do evento:
Os gados ou bestas, cujo dono for desconhecido. (Orden. liv.

3', Tit. 94 e regulamento de 15 de julho de 1859 citado, a.rt. 85.)
Os bens de defunt03 e ausentes e os bens vagos devem ser

arrecadados, inventariados e admini trados por curadores até
serem entregues a seus donos, si apparecerem, ou herdeiros
successores, legitimamente habilitados, ou serem considerados
vagos e devolutos ao Estado, findo o prazo legal, caso em que
serão arrematados; salvo os que forem proprios para o serviço
do E tado, os quaeB, o Governo, pelo Ministerio da Fazenda,
poderá ordenar que não sejam levados li. praça, para destinaI-os
ao referido serviço. (Regulamento citado. )

A liquidação, porém, não é immediata. A autoridade judicial
póde adiar a arrematação dos bens por tempo indeterminado,
sempre que, pendendo habilita<;ão, os herdeiros assim o re
queiram, e não haja inconveniente. (Regulamento citado,
art.42.)

O dinheiro achado em especie nos espolias, bem como o pro
dueto da arrecadação de dividas, do arrendamento ou aluguel
dos bens, é recolhido em deposito aos cofres do Thesouro e sua
estações arrecadadoras. onde fica á disposição de quem de direito
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o modo de o supprir, autorisou o mesmo Governo no art. 40 a
tomar por emprestimo, a juros de 6 %, o capital dos orphãos.

Não afIlnindo, porém, ao Thesouro eS:iles capitaes, a lei n. 231

de 13 de novembro de 1841, no art. 6", § 40 , repetiu aqueDa au
torisação e probibiu o emprestimo a particulares, permittindo-o
sámente ao Governo, que deveria entregar promptamente os
mesmos capitaes a seus donos, quando convenientemente recla
mados.

Em consequencia desta disposição legal os dinheiros de orphãos
são immediatamente remettidos por emprestimo ao Thesouro e
á outras repartições de Fazenda, si a autoridade judicial não
julga conveniente empregai-os em bens de raiz, em apolices da
divida publica, ou em acções das estradas de ferro, garantidas
pelo Estado.

A taxa do juro abonarIa pelo Thesouro, q11e era de 6 % esta·
belecida na citada lei n. 91 de 23 de outubro de 1839, foi redu
zida a 5 % pela lei n. 779 de 6 de setembro de 1854.

A circular do Ministerio da Fazenda n. 850 de 22 de novembro
de 1878 ordenou que dessa data em deante os juros dos di
nheiros de orpbãos fossem pagos na razão de 4 % ao anno ; esta
disposição, porém, foi revogada pela lei n. Z.940 de 31 de ou
tubro de 1879, que mandou, no art. 8", § 17, continuar o paga
mento lla taxa de 5 %.

O capital e juros vencidos são pagos á requisição dos juizes de
orphãos, quando estes os reclamam, para compra dos referidos
bens 011 titulos, para alimento, ou para entregai-os aos orphãos
emancipados. (Instrucções de 12 de maio dI) 1842.) (45)

- A divida fiuctuante desta origem é de 16.271 :993$783.

Bens de defuntos e au entes etc.- São declarados bens de de
funtos e ausentes:

l°, os de fallecidos testados ou intestádos, de quem .abe-Ee ou
presume-se haver herdeiros ausentes;

2', os de pessoa'> ausentes, sem se saber, si são mortas ou
vivas. (Decreto n. 2433 e regulamento de 15 de julho de 1859,
art. lo.)

(43) Conforme:.i. 4Exposição dn ReceiLa do Imporio», roLro cit.
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São bens vagos:
1", os moveis e de raiz, a que não é achado senhorio certo;
2°, os dos intestados, que não deixarem parentes ou conjuge

herdeiros., nos termos de direito, ou dos fallecidos com testa
mento ou sem eUe, cujos herdeiros, mesmo ab·intestado, repu
diarem a herança;

3', os denominados do evento, no Municipio Neutro (Districto
Federal) ;

4°, o produeto de todos os predios e quaesquer bens vagos ou
heranças jacentes, ainda litigiosas, que por falta de senhores ou
herdeiros certos se devolvam ao Estado;

5° to as as embarcações ou navios que se perderem ou derem
á costa nas praias do Brazil e seus carregamentos, sendo de
inimigos ou corsarios, salvo accordo ou convenção em contrario
e o direito dos neutros. (Decreto n. 2.433 e regulamento citado,
art. 11.)

São bens do evento:
Os gados ou bestas, cujo dono for desconhecido. (Orden. liv.

3" Tit. 94 e regulamento de 15 de julho de 1859 citado, a.rt. 85.)

Os bens de defuntos e ausentes e os bens vagos devem ser
arrecadados, inventariados e admini trados por curadores até
serem entregue, a seus donos, si apparecerem, ou herdeiros
successores, legitimamente habilitados, ou serem considerados
va,gos e devolutos ao Estado, findo o prazo legal, caso em que
serão arrematados; salvo os que forem proprios para o serviço
do E tado, os quaes, o Governo, pelo Ministerio da Fazenda,
poderá ordenar que não sejam levados á praça, para destinaI-os
ao referido serviço. (Regulamento citado. )

A liquidação, porém, não é immediata. A autoridade judicial
póde adiar a arrematação dos bens por tempo indeterminado,
sempre que, pendendo habilitação, os herdeiros assim o re
queiram, e não haja inconveniente. (Regulamento citado,
art. 42.)

O dinheiro achado em especie nos espolias, bem como o pro
dueto da arrecadação de dividas, elo arrendamento ou aluguel
dos bens, é recolhillo em deposito aos cofres do The ouro e suas
estações arrecadadoras, onde fica. á disposição de quem de direito
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fôr, até completar-se o prazo marcado para a prescripção de taes
bens em favor do Estado, como successor. (Leis de 24 de outubro
de 1832, art. 91 ; n. 628 de 17 de setembro de 1851, art. 32 ;
decreto n. 2433 e regulamento citado.)

Os objectos de ouro e prata, pedras preciosas e titulas da di
viela publica, pertencentes aos espolias, são recolhidos aos cofres
publicas, onele ficam tambem à diSposição de quem de direito
fêr até prescreverem em favor do Estado. (Decreto n. 2.433 .
art.38.)

Estes objectos reduzem-se a dinheiro, quando não são levan·
taclos den tI'O do prazo de 5 annos, si a isto não se oppoem as
partes interessadas. (Lei n. 628 citada de 1851, l1rt. 11, § 16 e
Inst. de 14de Janeiro de 1854) (46).

As heranças arrecadadas pelos consules estrangeiros na fórma
das convenções celebradas com o BrazU, tornando-se vacantes,
isto é, não havendo conjuge, nem herdeiro em gráo successivel,
devolvem-se ao Estado em cujo territorio estão situados os bens.
(Aviso de 13 de maio de 1861 e declaração interpretativa de 21
de julho de 1866, publicada com o decreto n. 3.711 de 6 de ou
tubro do mesmo anno.)

Os bens do evento, findo o prazo legal dMJ diligencias e averi
guações para saber-se a quem pertencem, são arrematados e o
seu producto, liquido das despezas do juizo, deposito e porcen
tagem, é"I'ecolhido ao Thesouro, para ficar em deposito á dispo
sição de quem de direito fôr até prescrever em favor do Estado.
(Regulamento citado, arts. 85 a 87.)

O rendimento do evento, fóra do Districto Federal, pertence á
receita provincial, hoje estadoal. (Lei n. 586 de 6 de setembro
de 1850, art. 14.)

A divida (lucttlant e desta origem é de 3.919: 543$504 .

Deposito das caixas economicas - Estas instituições de credito e
de previdencia foram creadas e estabelecidas no Brazil em vir
tude das leis que em outra parte já tivemos occasião de indicar.

(46) o dinheiro ou producto de tnos bens figurava outl"ol'a, como v~rblt da
4t'eceiLa extl'aol'dlnal'ia.. debaixo do tiLulo .Bens de defuntos e ausentes., Unjo
se escriptura, como «recursos do Thesoul'o», dehail'o do titulo geral- «De
posites.. ,
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(Lei n. 1083, ue 22 de agosto de 1860; decreto n. 2723 de 12
de janeiro de 1861; lei n. 1507 de 26 de setembro' de 1867;
decreto n. 5594 ele 18 de abril de 1874; decreto n. 9738 de 2
de abril de 1887, etc., etc.; vide pago 160 li. 163).

O liquido das importancias recebidas nas caixas economicas
é recolhido á deposito no Thesouro, o qual, assumindo a res
ponsabilidade das mesmas e do juro respectivo (foi indicado á
pag. 162), póde, por disposição expressa de lei, applicar o seu
producto ás despezas do Estado.

Daqui se origina a parte da divida [luctuante, que se designa
sob a denominação supradita; esta é actualmente de (47)
36.765:927~780.

Depositos de montes de soccorl·o-.OS montes de soccorro foram
regulados conj unctamente pelas mesmas leis que regem ás caixas
economicas, e tem por fim, emprestar sobre penhores de ouro,
prata e brilhantes, por modico premio, pequenas sommas, para
soccorl'er em suas urgentes necessidades ás classes menos
favorecidas da fortuna, sendo-lhes inteiramente prohibido fazer
qualquer outra operação,

Opremio dos emprestimas é fixado annualmeote pelo Governo.
Os fundos dos montes de soccorro são formados com o pro-

dueto de:
l° subscripções ;
2° doacões e legad0s particulares;
30 emprestimos particulares com ou sem vencimento de juro;
40 emprestimo feito pelo Governo, até á importancia deposi-

tada nos cofres publicas, em virtude do art. 2°, § 19, da lei
n. 1083 de 22 de agosto de 1860 ;

5" quaesquer subvenções ou auxilias prestados pelos po~eres

publicas.
Não satisfazendo os mutuarias as obrigações contrahidas, são

os penhores vendidos, e o producto, deduzida a importancia do
emprestimo, juros e mais despezas, é entregue aos mesmos mu-

(47) Os depositos pertenccnt.es ás caixas econ~micas, e ~s do lI~onte de
80ccorro desta Capital, começaram a Ilgurar sob tltulo prOpl'lO, e~ VIrtude do
art. 14 da lei n. 2.540 de 22 de setembl'o de 1875 ; antes, eram c1asstficados nos
balanços, conjunctamente com os .depositos de diversas origens .•
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tuari03, avista da oautela. ou conhecimento do deposito, caso estes
vão recla.mal-o no pra.zo de cinco a.nnos, contados da !lata do
leilão.

Os saldos resultantes da venda dos penhores em favor dos
mutuario~, os saldos dos penhores vendidos nas casas ou escri·
ptorios, que emprestam dinbeiro sobre penllores, remettidos ás
Caixas Economicas, em cumprimento do decreto n. 2.692 de 14
de novembro de 1860, são enviados aos cofres do Tbesouro Na
cional,e ahi esoriptLlrados como depositos do Monte de socco~'roo (48)

A parte da divida fluctuante desta origem é de 1.223:163$278.

Depositos publicos - Debaixo deste titulo designa-se a divida
fluctuante, proveniente dos valores recebidos em deposito pelo
Thesouro Nacional e estações dependentes do mesmo (49), em
'Virtl/de de ordem de autoridade judicia~'ia ou aclministmti'Va.

Pela guarda de taes valores cobra o, Estado a taxa (ZJl'emilJ) de
2 %, como atraz já se disse. E quando a sua importancia é em
dinheiro ou reduzida á esta especie na forma da lei de 17 de
setembro de 1851, art. 11, n. 16, é elia applicada ás de pezas
do Estado.

A somma tIos depositas publicas, que ora faz parte da divida
publica fluctuante, é de 5 o 969: 357. 889.

Depositos de di versas origens - Não se encontra an tigamen te
nas tabeUas orçamentarias a I"Hbl'ica ora indicada.

Debaixo do titulo geral - depositos, ou sob outra' denomi
nações, se inscriviam todas as verbas, das quaes algumas foram
depois claSSificadas sob o titulo supradito.

Foi a lei orçamentaria de 11 de setembl'o ce 1852, que, pela
primeira vez, empregou debaixo do titulo geral «Deposito~» a ru
brica particular «,leposito de diversas origens»; mas, sem quê

(48) o Thesouro Federal só recolhe os .depositos. do ~lonte de Soccorro da
Capitoll'ederal.

(43) Aqui DO DistricLo Federol o recebimeDto dos deposilos dlLos é fCllo
pela Reeeoedoria do Thesouro. e DOS Estados pelas respecti"os alfandegas ou
delegacias fiscoes, que substituiram as extinctas «'J'hesourarlns. uns provlllcias,
neste como 11\lS demais serviços destas.

, obre «depositos publicos, além do que ficou diLo á pago 270, pode.,e vcr:
lei de 8 de junho de 1831, decreto de 25 de abl'll dc 1 32, idem de 9 de dezembro
de 1834, de de janeiro de 1835, de9 de maio de ~8o\2, let de 18 de setembro e
decreto de i de dezembro de 1 45, decreto) de 22 dejln.il'o de 1847, etc.
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na pratica se achassem já classificadas as especies, que a mesma
rubrica devia abranger.

Só mais tarde, é que se mandou regular a contabilidade a este
respeito, tendo sido o relataria da Fazenda de 1870 o primeiro
que, entre as suas tabel/as explicativas, trouxe igualmente a de
!'l. 27, contendo as entradas e sahidas dos «depositas de diversas
origens» ; de maneira que, de então para cá, além das tabellas
concernentes aos cofres especiaes (do' or]J7íãos, ausentes, caixas

economicas, etc.) se encontram duas outras, aliás relativas a um
só serviço, sob as denominações acima ditas de «depositas publicas
e deJJositos de diversas origens».

Simples redundancia talvez....
Como deposítos de diversas origens, se comprehendem todos e

quaesquer, feitos no Thesouro e nas suas repartições subordi
nadas que não sejam os chamados depo itos publicas, de que já
se fi z menção. Taes são entre outros:

- Cauções em dinheiro ou titulas e quaesquer valores dos
responsaveis á Fazenda Publica, ou de pagamentos de direitos,
multa c outros emelhantes.

-Beneficio liquidas pertencentes a concessionarias de loterias.
-Rendas estarloaes, municipaes e de estabelecimentos pios,

arreca.dadas com autorisação do Governo pelas repartições fe·
deraes, etc., ete.

Estão no ultimo caso as rendas, de que se tratou á pago 292
e seguintes, que são arrecadadas pelas alfandegas, e outra, em
condições analogas.

A. divida fluctuante do Estado, proveniente desta.s origens, é
de 180.478:691$505.

- As di posições legaes que regulam a especie-depositos, sob o
ponto de vist:1 orçamentaria, são as seguintes:

I) O governo é autorisado a reduzir a dinheiro os objectos de
ouro e prata c joias que se acbarem em deposito nos cofre pu
blicas, quando não sejam levantados dentro do prazo de cinco
annos, e a isso não se opponham as partes interessadas. Ao acto
precederá toda a publicidade para o conhecimento desta.s. (Lei
n. 628 de 17 de setembro de 1851, art. II, n. Ui.)

2) Não serão c0ntemplados como renda ordinaria do Estado os
dinheiros provenientes das seguintes origens: ausentes, empres-
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timos dos cofres dos orphãos, remanescentes dos premias de lote
?'ias e outros quaesquer depositas; nem votada somma alguma
para pagamento de taes dinheiros, conservando-se, porém, nas
leis de orçamento as rubricas respectivas, mas sem quantias
definidas, (Art. 40 da lei citada.)

3) Não obstante a dispo ição antecedente, serão compl'ellen
didas nos orçamentos as referidas rubricas com a avaliação da
renda que puderem produzir, mas em capitulo especiat, debaixo
do titulo «Depositas diversos.» Da mesma fôrma serão contem·
pIados nos balanços com a sua propria despeza; e o saldo que
houver sido empregaio na despeza geral do Estado, será repre
sentado entre as mais rendas debaixo do titulo unico e especial
~Receita. de depositas». Si os pagamentos reclamados durante
um exercicio excederem as entradas, o excesso será pago com a
renda ordinaria e contemplado na respectiva rubrica do balanço.
(Al't. 41 da lei citada.)

~A pratica de applicar o producto liquido dos depositas ás des
pezas do E tado vem de data anterior. Já. o ((viso-ci,'cutar n.226
de 7 de dezembro de 1850 havia ordenado ~que todas as quantias
em notas e moeda nacional, que existir ou entrai' nos cofres de
depositas e cauções do Thesouro e thesourarias das provincias,
depois de escripturadas no livro respectivo, passem logo para a
caixa gel'at, como supprimento »,

A lei de 17 de setembro de 1851 veiu, portanto, apenas con
firmar a pratica existente, e que continuou a ser seguida, obser
vadas as prescripções, ora recommendadas nessa lei.

A lei orçamentaria n. 2348 de 25 de agosto de 1873 (art. 15),
deu fôrma mais precisa a este respeito, estatuindo:

4. Continuará a ser empregado nas despezas do Esta.rlo, conforme
o disposto no art. 41 da lei n. 628 de 17 de setembro de 1851,
o excesso das entradas sobre os pagamentos dos dinheiros
das seguintes origens:

Emprestimo dos cofres dos orphãos ;
Bens de defuntos e ausentes e do evento;
Premias de loterias;
Depositos de diversas origens;
<& Quando os pagamentos excederem ás entradas em um exerci

cio, a differença será paga com a renda ordinaria e contemplada
no balanço sob o titulo~pagamento de depositas.»

A lei n. 2640 de 22 de setembro de 1875, modificando, apenas
na sua fôrma a autorisação da lei de 1873, estabeleceu: «E' au-

J
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torisado o Governo para receber e restituir os dinheiros das
seguintes origens:

Emprestimos do cofre dos orphãos;
Bens de defuntos e ausentes e do evento;
Premios de loterias;
Depositos das caixas economicas;
Ditos de diver~as origens;
« OsalUo que produzirem estes depositos será empregado nas

de pezas do Estado, e si as sommas resLituidas execederem ás
entradas, pagar-se-ha com a renda ordinaria a di1ferença.

« O saldo ou excesso das restituições será contemplado no ba
lanço sob o titulo respectivo, conforme o disposto no art. 41 da
lei n. 628 de 17 de setembro de 1851.»

Esta disposição da lei de 1875 continuou a ser successivamente
repetida nas leis orçamentarias posteriores até ao presente. (50)

DiDida anterior a 1827, neto insc"ipta - A lei de 15 de no
vembro de 1827, que reconheceu a divida publica do Brazil,
mandou igualmente, que os respecti vos credores fizessem in
scre\'er os seus titulos, depois de verificada a sua legalidade, no
Grande Livl"o, creado no Thesouro Nacional, ou nos seus auxi

lial'es, creados nas casas de fazenda (thesourarias) das provin
cias. A divida assim inscripta, representada ou não por apolices,
ficava sendo a divida interna fundada.

O fim ultimo da inscripção era converter a divida em apolices,
cujos valores não fossem inferiores a 400$000. Tratando-se de
credores de quantia inferior, ou elles deviam entrar com a di1fe
rença para o Thesouro, afim de haverem apolices em pagamento,
ou o The~ouro devia satisfazeI-os em dinheiro, vendendo apo
!ices no mercado para obter as quantias precisas.

Succedeu, porém, flue diversos des es credores não se apresen
tassem para fazer a inscripção da sua divida; mas como elia
estivesse incluida na disposição geral da lei, que a havia reco
nhecip.o, como divida publica, mandou-se escriptural·asob o titulo

(50) As recentes leis orçamentarias da Republica, em vez dn. rubrica «Depo.
sitos de diversas origens., teem n.doptndo «depositos de dh'ersns procedeucins•.
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<'upradito de «divida anterior a 1827, não Íllscripta, e menor de
400 -000», Eegundo convinha á propria origem da mesma.

E', desde muitos annos, de importancia, rela.ti vamente pequena,
e talvez mesmo prescripta no todo.

-Desde que esta especie da divida publica. não se acha inscl'ipta,

é de razão consideraI-a, como (lucttlante.

Conforme as tabellas orçamentarias, a sua somma tot3.1 é
presentemente de 22: 175$975.

Ea;el'cicios findos - Chama-se divida de ea;e1'cicios findos

aquella que provém das obrigações orçamentarias, não satisfeitas
dentro do respectivo exercicio financeiro.

Este facto póde dar-se por tres motivos principaes: á.s vezes
as contas a receber não se 3.presentam process3.das ou instruidas
no tempo e fórma devida; outras vezes, ha insufficiencia no
credito concedido para o pagamento; outras, finalmente, dá-se
deliciencia nas rendas e, conseguintemente, o Thesouro não po
derá cumprir, inteira e pontualmente, todas as disposições da
lei orçamentaria.

Pela sua propria natureza e origem, a divida de eúJe?'cicios

findos é assás variave!.

Actualmente, isto a, a somma reconhecida pela lei orçamen
taria vigente (1895), é de I .108: 070$368.

- Recapitulando as differentes rubricas da di vida publica
fluctuante, teremos:

I

De bilhetes do Thesouro .
De emprestimos do co1're dos orphãos .
De bens de defunto, ausentes, etc......... .
De depositos das caixas economicas .
De depositos do Monte de Soccorro .
De depositos publicos .
De depositos de di versas origens .
Da divida anterior a 1827, não inscripta, etc ..
De exercicios findos .

6.517:500 000
16.271: 993 783
3.919:543,.-04

36.765:927.780
1.223: 163:,-278
5.969:357 889

180.478:691 505
22: 176 975

1.108:070 368

Total.. ... . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . ... 252.276:425,'082

107. Não incluindo a importancia do papel-moeda, do qual
trataremos em seguida, subreleva agora attender para as con-
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dições das tres esp cies da di vida publica, de que no temos
occupado, n 1S duas épocas, a que se referem 0S present'3S alg t

rismos :

Resumo da Divida Publica do Brazit

Divida externa fun-
dada .

Divida interna fuu
dada (propriamente
dita) .

Outras especies da di
vida interna fun-
dada .

Divida fluctuante

1889

(a) 269.184:000$000

~) 543.872:383$606

0) 15.418:969$312
(d) 85.648:691$319

914.124:044$237

1895

353.852:297$000

640.092:759$720

27.843:619$050
(e) 252.276:42-5$082

1.274.065:160$852

Computada a nossa população actual em 18.000.000 de habi
tantes, e repartida por estes a importancia actual (1895) da nossa
divida publica, das aspecies indicadas, toca a cada um a quota
de 70$781.

Tratando·se de paiz, cuja j'ique.:;a (ol'macla é ainda relativa
mente pequena, não se póde negar, que o encargo da. nossa
divida publica vae-se tornando enorme; tanto mais quando, ao
lado.da divida federal, ba tambem a divida e$tadoal, que cresce
parallelamen te .

a) Calculada ao camuio de 27 ds. por 1$000.
b) rnclue 2 7:OS3~606 ,la clieida ;nscripla. Comparando-se com os algarismos

Ú pago 387, nota-se esta diff "ença, porque naqDelles seguimos a classificação
dos d-OCUUlcntos o1fi~iaesJ qno incluem l\ divida in,soripta no titulo da fiuctuante.

e) Dere inciDir mais 3í6:94tl~000 de garantias de juro a engeuhos centraes.
rI) InciDe 2.0 '5:55 $ 29 de xe"oicios findos, e foi excluida n importaucia dn

irlSC1'i[Jto, corno acima se disse; clnhi n. flifferenca que dà·sa c oru a imp0L'tnncia
mencionadc. ás pags. 29 a 3l da «R' senha Financeira» cit. Na divida pu
blica indicadn ne,se n sso traualho anterior, tambCln uã o contemplámos
a que ora se dá, SOU" ,""b"i"a «O'<ltas ospecias da di1lida il>ler",a Illndaela ».

o) InclD : i.iOS:070~3t;8 de excrcü;ws findos, e i80.47S:69i$50:> de depasitos
ele di1ll'rsa.s or i,gcns. Oramle parte destes consiste enl catlQàcs de alares,
existentes e3l ser nos cof,'es do 'l'llesouro.
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Da tabella, que j untaremos mais adiante, se poderá igualmente
apreciar o movimento da divida estadoal no ultimo quin
quennio decorrido (pag. 432 e seguinte).

- A' titulo de informaçãl), indicamos tambem aqui os alga
rismos totaes (em francos) da divida pnblica de alguns Esta10s da
Europa, relativamente a 1892, dos qnaes se verá que, mesmo
os mais prosperos e ricos, como a França, a Inglaterra, Allema
nha, etc., teem dividas realmente enormes:

França - 30.611.885.000 fr.; população 38.343.192ltabltantes ;
divida por habitante ;98 francos.

Inglaterra -16.941.389.00 1'1'.; população 37.879.285 habi
tantes; divida por habitante 447 francos.

AtIostria·Bungl·ia - 15.413.181.000 fr.; população 41.384.638
hapitantes; divida por habitante 372 francos.

Allemanha - 13.438.804.000 fr.; popnlação 49.428.470 habi·
tantes; divida por habitante 273 francos.

Ralia - 12.449.985.000 fr.; popnlação 30.343.291 habitantes;
divida por habitante 410 francos.

Bespanha-6.207.027.000 fr.; população 17.560.352 habi
tantes; divida por habitante 353 francos.

pOl·ttlogal-3.269.808.000 fr.;população 4.708.178 habitante;
divida por habitante 694 francoa.

Hollanda - 2.374. 975.000 fr.; popnlação 6.136.444 habitantes;
divida por habitante 377 francos.

G1-ecia -358.719.000 fr.; população 2.217.000 habitantes; di·
vida por habitante 74 fl'ancos.

Dinamal'ca - 259.389.000 fr.; população 2.li2.380 habi
tantes; divida por habitante 119 francos.

Suíssa-53.402.000 fr.; população 2.917.755 habitantes; di
vida por habitante 18 francos.

v - O pa.pel mOAda.

108. Conforme consta dos documentos officiaes, a importancia .
circulante tIo papel-moeda emittido directamente pelo Thesonro
era, no fim de 1894, de 367.358:652$000. Deduzinclo desta, a
qnantia de 30.000:000$000, que foi ultimamente resgatada, em
virtude do decreto n. 1.976 de 25 de fevereiro deste anno (1895) ;

I
(
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existe presentemente na circulação a de 337.358:652$000, como
divida publica dessa origem. (51)

E' esta uma das dividas mais antigas do Estado; a sua ex
istencia é anteriorá qualquer das outras esp3cies da nossa divida
publica fundada, interna ou externa. Para dizer a verdade, ella
precedeu mesmo, ou pl'ovém de data anterior, á propria consti
tuição do Brazil em Estado independente; donde succede, que
a historia do papel-moeda no Brazil é parte integrante da
sua historia, politica, economica e financeira.

E quaesquer que sejam os males que lhe attribuem, com toda
razão ou sem eUa, é tambem facto, que o papel·moeda tem sido
um auxiliar constante do Estado, quer se trate de solveI' compro
missos no estrangeiro, quer se trate de preencher deficits orça
mentarias, quer se trate de emprehender e executar melhora
mentos da ordem economica, quer se trate, finalmente, de meios
e l'eCu,l' os, para a deCeza da autoridade no interior ou para a
sustenta.ção de guerra além das nossas fronteiras.

(51) A importllncia sup", se deve llccrescentar a de 3\0.714:310$000 de
({emissão bancaria.... E' possivel que, em melhores condições fuLuras , o 4pn..pel ..
cmitLido por dilferentes bancos e ago"a substituido pelo do Banco da Republica
do Brazil, om virtude dalei n. 183 C de 23 de setembro de lS93, torne·se _conver_
sível)), isto ô, porca o caracter de .. pnpel.moeda.•. Presentemente, porém, é de
Jnn.nifesta razã.o, niio 66 cousideral-o como tnl , mas !lInda igualmente, como
divida do "stauo, no _mesmo pé e qualidade. do papel emittido pelo Thesouro.
A lei diL1. de 1893 mandou escl'ipturllr no granue III'ro da divida publica uma
emissão de apolices de 4 % ouro, para servir de garantia ao papel bancario
circulan le. e determinou mais:

4 No Ca o de I'quid,ção amiga\'el ou judicial do Banco da Republica do
Drn.zil, o governo assumirá n responsabil,idade dâS notas emiltidas, tazendo·se
repre<entar, COlIJO credor prefcre:Lcial, sobre todos os demais credores, pelo
fundo de garaotia.,.

EIIl vist" de tacs compromissos parece, que a dh'ida do Estado, proveniente
do _papel-moeda_, deverá. se,·:

Emittid llelo Thesouro , .
Dilo lt3.ncario .. '" " .

Total .

337.358: 652$000
340.714:3703000

618 .013: 0.22$000

Em dezc:nb,'o de 188) o _meio circulonte_ em papel consistia de:

T'.pe\ e:nitlido pelo Thesouro " 179. 37 t: 166S5QO
Hesto da anli~a e'!li"são do B nco do I:lrazil................ 12.4n:350~OOO
Rmis ão do B~nco aciooal do Brazil....................... 17.410:2oo~000
Emis,ão do B..nco de S. I'aul , , ,.. 1.752:630$000

211.011:3i6 500

o papel do" dous ummos b~ucos era, nnquella época, ccon..-er ivel.; mos,
lo~o dep);', perdeu bmbeJl esta qualidade, e tornou·se, como o demais, verda
dell'o pa pel-moeda.
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Quem tiver conhecimento dos factos da nossa vida _pllblici1, de
cer~o, não ignora que assim fôra, e assim te:n sido, atÁ a')
presente,

Não é uma recommendação e, menos a.inda, uma apologi~" que
qllel'emOS fazer do papel-moeda; é simplesmente a indicação de um
facto historico de grande importancia, e que, entendem03, não
deve ser encarado com desattenção ou indifi'erença pelos iUustres
theoricos, que só vêe:n um mal funesto, uma desg?'aça h01'rorosa,
no emprego ou nos recursos que o papel-moeda tem proporcio
nado ao nosso paiz.

A historia particular de cada povo não póde ser devidamente
aprectada, com o criterio exclusivo das tbeorias ou principios
abstractos; é mister interrogar os proprios factos e as suas
circumstancias para, bem averiguadas as causas e efi'eitos, de
cidir com segurança, aceroa do bem real e do mal appa,-ente, nos
diíferentes casos e especies,

- Dáta de dezembro de 1809 a primeira emi"são de papel-moeda
no paiz, Fôra feita pelo «Banco do Brazil», creado por alvará
de 12 de outubro de 1808, e que no anno seguinte encetara as
suas operações.

Nos considerandos do alvará dito se accentuou positivamente
que, «não permittindo as actuaes circumstancias do Estado que
o Real Erario possa realisar os fundos de que depende a mantl

tenção da monal'chia e o bem commum; o principe regente li

servido ordenar o estabelecimento de um banco publico nesta
capital, que promova a industria nacional e facilite juntamente
os meios e ?'eCUl'SOS de que as rendas reaes e as publicas necessi
ta?'em para oecorrer ás despezas do Estado».

Não estamos habilitados l1 dizer, quaes fossem os bons serviços
prestados pejo Banco do BraziJ ao commercio e á industria na
cional; affirmamos, porém, que dentro em breve, depois de ter
começado a operar, o mesmo convert,eu-se em verdadeira fabrica

de papel-moeda, cujas emissões succediam-se, para. satisfazer,
quasi exclusivamente, ás exigencias do Thesouso.E o que é para
notar, não obstante taes emissões serem feitas sem a menor
garantia ou obrigação de reembolso, e sómente circularem em
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vista da autorisação legal que lhes dava o governo, este ficarll.
sujeito ao juro de 6 % pelas importancias que recebia do esta.
belecimento emissor.

Fosse, como fosse, o Banco do Brazil subsistiu e funccionou
desde 1809 até 1829, quanrIo foi declarado extincto pela lei de
23 de setembro deste ultimo anuo.

Mas, extincto o Banco, não desappareceu, por isso, o seu papel
circulante.

A lei de 1829 dispuzera a este respei'to do seguinte modo:
« A Nação afiança as actuaes notas do Banco do Brazil, em

quanto não forem substituidas, e depois, as do novo padrão, para
que pos_am circular e ser recebidas como moeda, nas estações
publicas que ora as recebem, até seu completo resgate.»

Averiguada a circulação existente, achou-se que elIa era de
]9.017:430.S000 (dos quaes sámente 18.911:067$000 vieram á
s~tb ,tituição) ,. e ahi temos a importa.ncia de papel-moeda, cuja
responsabilidade, sendo as umi'la pelo governo, começou desde
então a figurar, como divida do Thesouro Nacional.

Nos termos da lei, a nação obrigara·se ao pagamento das
notas circulantes «hypothecando-lhe os seus havel'e' e rettdas até
n. sua final amortisação.»

Mandou-se c m eífeito, consignar fundos e:;peciaes para o res
gate, de m:tneira. que este se fizesse annualmente nfl. razão de
5 % do total das notas circulantes.

E' escusado observar que, nas circumstancias financeiras da
época, o resgate ordenado não pa sou de letra morta ...

Ao contrario, no mesmo anno de 1829 a importancia do papel·
moeda augmen tou na cir UllÇão de mais 1.490: OOO$DOO, de
cedutas emittidas pelo Thesouro, para o troco de cobre fal'o na
Babil1, nos termos da lei de 27 de novembrJ de;1827 (52); e poste
riormente o decl'eto legislativo de I de junho de 1833, autori
sanuo o governo a marcar prazo definitivo para a substituição
da." notas do extincto banco, accrescentou: «O governo mandará
abrir, p:1ra a sulJstituiçã.o das actuaes notas do novo padt"iío,

(52) Esta. e1lissão de .col1ulll~" deu-se de 1828-1 23, de maneira que, ao fim
dcsto 1Iltimo nono,:t circulaclio do pnpel do extincto bn,nco, l'ouo.id) ás cerJulas
ditas, .iIi l',.~r"zi:\ UJl total de 20.507:430 000.

A. c. 27
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outra estampa, que contenha em logar das palavras: « o thesou
reiro da junta do Banco do Brazil-, as seguintes- No Thesouro
Nacional -, e em logar das-pagará it vista-, as seguintes - se
pagará.»

A razão de ser desta nova estampa é intuitiva: a lei de 23 de
setembro (e 1829, tendo extincto o Banco do Brazil, mandou
substituir as notas circulantes por outras de novo padl'ão, até
que se désse o resgate total das mesmas. Convencido, porém, o
legislador da impossibilidade de efIectuar-se esse re.gate,
quando, ao contrario, o governo "\fia·se forçado a emittir elIe
proprio o papel do Thesouro para occorrer a despezas inadiaveis;
resolveu dar a todo papel circulante um camctin' normal ou de
finitivo, e daqui o disposto no deoreto supra mencionado.

Foi, portanto, o decreto de 1 de junho de 1833, que mandou,
pela primeira vez, emittir as notas do Thesouro.

A este seguiu-se o decreto n. 52 de 3, e o seu regulamento
de 8, de outubro do mesmo anno (1833), mandando sub tituir o
cobre circulante na.s diversas provincias, por cedulas ou notas

de difIerentes valores, «que seriam admittidas como moeda nas
estações publicas provillciaes». E, finalmente, foi votada e pro
mulgada a lei n. 53 de 6 de outubro de 1835, cujo art. I· reza
assim:

«o governo fará substituir, pelas notas mandadas estampar pelo
decreto de 1 de junho de 1883, as notas do extincto banco, as
antigas cedulas da Bahia, as ceduIas emittidas em troco da
moeda de cobre e os conhecimentos ou quaesquer outras cautelas
dadas em lagar de umas e outras cedulas.»

Por disposição expressa desta ultima lei a Naç€ío reconheceu
como divida publica, o valor das notas mandadas emittir, e se
obrigou «á sua in{allivel amol·tisaçc70 »; devendo as ditas notas
«correr em todo o Imperio, tanto nas estações publicas, como nas
transacções particulares.»

Foi, como se vê, em virtude da lei de 1835, que o papel· moeda
tornou-se de recebimento obrjgatorio em todo o paiz; p l' quanto
a circulação das notas do extincto Banco do Brazil, quasi que
sámente limitava-se ii. Côrte e provincia do Rio de Janeiro; .endo
relativamente insignificante a somma das mesmas, que tambem
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circulavam em Minas Geraes, S. Paulo, Bahia e Pernambuco,
onde o banco teve caixas filiaes.

A lei, de que nos occupamos (53), consignou fundos e rendas
especiaes para a amortisação do papel-moeda, incumbindo á
Caixa de Amortisação a execução do respectivo serviço, pela
fórma que fosse determinada. As rendas consignadas figuraram,
etrectivamente, nas leis orçamentarias da receita publica, debaixo
da rubrica <irenda com applicação especial», durante varios ex
ercícios, at9 que, a experiencia tenrIo convencido da sua ineffi
cacia, foram mandadas escripturar e arrecadar conjunctamente
com as outra verbas da receita geral, pela lei n. 514 de 28 de
outubro de 1848.

Os diversos papeis que ee achavam na circulação ao fim de 1835,
já importavam na somma de 30.702:559 DOO, a qual foi toda
substituida por notas do Thesouro.

Novas emissões, relativamente frequentes, ordenadas por leis
e actos diversos, e para fins e misteees difi'erentes, foram au
gmentando successivamente a somma indica a; de maneira que,
até 31 de dezembro de 1894, a circulação do l)apel-moed(~ atre
rece o movimento, que se poderá apreciae nos algarismos da
tabella spguinte:

Tabella do papel-moeda e do cambío (a)

Epocas Papel-circulanle Cambios (extremos)

1829 (b) .
1830 (c) • ............
1835 (d) .
1838 (e) .
1841 (j) ..
1842 .
1843 ..•..•..•.....••
1844....•...........
1845.........•......
1846 .
18.47 .
1848 , , .. , .
1849 .

20.507:43 . 000
20.349;940.000
30. 702: 559.'000
39.476: 120.000
40.199:585.000
43.689:115-000
46.520:997S000
48.267 :496. '000
50 .379 ;633.'000
50.668:475 000
48. 783 :909. '000
47.802:226:00
47.531:613 00

28,
24 3/4,
41 lj'J,
29 3/4,
31 1/2,
28 3/4,
27,
25,
26 V4,
28,
28 3/4,
27 3/4,
28,

22 ds.
21 1/2
37
27 1/4
29
243/4
243/4
24 7/8
24 7/8
25 1/:)
27
24 1/2
24 1/2

(~3) Foi re:~'llnt1n pelo decreto de 4 de "o,'embro de 1'33.
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1850......•.........
1851 .......•.•.....•
185:... .
1853 , .
1854 .•.....•.......•
]855 ..
]856 .....••.... " .
]857•.. '" .
]858 ..........•...•.
]850 .....•....•....•
]860 .
]861 ..•.......•.. '"
]862•........• , ." .•
]863•....•.••.....••
]864 .
]865 (g) .
]866 .....••......•..
]867 ...••.........•.
]868 ........•.......
]869 ...•..•... · ....•
]870 .
1871 '.
]872 ....•...........
]873 ...............•
1874...............•
]875 .
]876 ...............•
]877..........•...••
]878 .............••.
]879 ....•......•.•..
]880 ...........•....
1881 .............•..
]882 .
1883 .
]884 ...............•
]885 .
]886 .......•......•.
]887 .
1·888 .....•.... ~ r

]889 ......••........
]890 ...............•
]891 (h) .
]892 ..........•.... .
1893 .
1994 (i) .
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Pnpel-c i"culnn te

46.884: 06I. 000
46.684:317 000
46.684:317,000
46.692: 805 "000
46.69.2:805 000
46.692:805 000
45.692:1'05000
43.676:705,000
41. 664 :698 000
40.700:618,,000
39.289:296 000
37.411 :831 000
35.249: 1511000
32.093:394,000
30.594:440 600
28.094:440 '000
28.090:940$900
42.560:4M$000
81.749:274$000

127.229:722.000
150.397:628 '000
151.078:061 000
]50.806:740000
149.578:732: 000
149.546:637,'000
149.501 :299 000
149.379:750.000
149.347:859 000
181.279:057.'00
189 .258 :35.1$000
]88.199:591$000
188.155:455$000
188. 110: 973~000
]88.041:087$000
187. 936 :661'000
187. 3,13 :725"500
194.282:5 5500
184 .335 :294. '250
188 ..861:263, 000
1i@•. 37L: 16B 500
171.031 :4]4 '000
171.081: 41 '1$000
215. UI :96·1,,500
28;;'.744:750. -00
367.358:652 000

Cambies (ext"omos)

28, 263/4
30 ]/2, 26 7/8
28 1/4, 26 1/2
29 1/4, 27 1/4
28 1/2, 26 1/2
28, 25 ]/2
28 1/4, 27
28, 23 1/4
27, 22 3/4
27, 23 1/4
27 1/4, .24 1/2
26 3/4, 24 1/~
27 3/4, 24 3/4
27 1/8, 26 3/4
27 3/4, 25 ]/2
27 1/4, 22 3/8
26, 22
24 3/4, 19 3/8
20, ]4
20, 18
24 3/4, 19 5/&
25 7/8, 2] 7/8
26 1/4, 2·1 1/2
27 1/8, 25 1/4
26 3/4, 24 3/4
28 3/8, 26 112
27 1/8, 23 1/~

25 5/il, 23
24 5/8, 21
23, 5/8, 19 1/3
24, 19 7/8
23 1/4, 20
2:> 20 1/8
22' 1/4, 21
22 1/4, 195/8
19 1/2, 17 5/.1
22 3/4, 17 51
23 1/4, 21 1/:"
26 9/16,22 7/8
28, 24
26 1/8, 20 - /
2] 5/8, lO ::;/4
16 1/8, 10
13 3/4, 10 3/1~

13, O 1/16

(a) Para melhor il1ustrar a tabella, demos os exll'enIO<
do cambio que regularam entre a praça do Rio de .lu fiei l' I

e a de Londres. Antes de 1833, o cambio-pa?', em ouro de peç s
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Por accordo feito entre o Governo e o banco, este deixou de
emittir (1866), e ficou obrigado a recolber a sua emi&!ão. em
certa porcentagem auuual, da qual, não obstante, resta ainda
actualmente na circulação a cif~ra de 6.777: 350"'000.

(11) Mantivemos a cifra do anno anterior, porque no Relatorio
da Fazenda de 15 de junho de 1891 se lê: «De outubro ultimo
em deaute não houve alteração no valor da emissão, que se con
S3rva em 171.081 :414 000.» Entretanto, no Relatorio dito de 9

por O'uezas, era de 67 ]/2 pence por I' 000 ; em ouro de peças
hro.ziloiras, de 60 3/4 pence por 1$. Depois dal'eforma monetaria
de 1833, o cambio-par entre a moeda bl1azileira e a ingleza
tornou-se de 43 ]/5 pel1ce por] '000, e, finalmente, pela reforma
memetaria do anno de 184G, o cambio-par ficou sendo de 27 pence
por lS00 .

(b) Inclue 19.017:430.000 de notas do extincto Bancodo Bra:il,
cuja responsabilidade foi assumida pelo Estado, e 1.490: 000 000
de cedu]<ts emittidas pelo Thesouro para troco do cobre falso na
Bahia em 1828-1829.

(c) A ditferença menor vem de ter sido inutilisada a impor
tancia I'e 157:490,000 de notas do banco eÀ'"tincto, que exi tiam
no cofres do Governo.

(d) Inclue 18.911:067 '000 de notas do banco extincto (nollo
P(u/?'(1o) tendo deixado de vir á substituição a import&.ncia. de
]('5:46:)$000 que se abateu da primeira somma, acima indicada, e
allgm ntando-se mais: cedulas da Babia na importancia de
1.400:000.000 -j e ce alas e conbecimentos emittidos igual
mente, para o troco do cobl'e, conforme a lei de 3 de outubro de
1833, na somma de 10.300:59'.> 000.

(e) Inclue a somma já dita da . notas do banco, de 18.911 :967 000
e no das codu1as e conhecimentos do lo e 2° re8gate ou troco do
c bre, já então na importancia de 20.564: 159, 000.

(O De 1838 a 1840 houve novas emissões de papel·moeda, para
oecorrer ao deficits, e tambem teve logar um. resgate deste de
4.70 :529 000. Em 1841 terminou a substituição definitiva de
toclas s nõtas do extincto banco, e das cedulas e conbecimentos,
por flotas do Thesot/?'o, cmitti las em virturle da lei de 6 de ou
tubro de 1835. dcando então a sua circulação no total supradito
de -I0.199:585~000, conforme o quadro da Caixa de Amortisação
de 31 de dezembro de 1841.

(g) POI' occasião da crise de setembro de 1864, o Governo nuto
risou o B~nCQ do Brazil a elévar a sua emissão além da somma
ordinat·ja, e deu cursO forçado ás sua notas.

Em fevereiro seguinte, a circulação desse banco já subia a.
82.1-19:500 000, e, em setembro do annoseguinte. a 87.086:320000.

Reunidos estes algarismos aos do papel do Governo indicados
na tabella, a circulaçã.o de curso forçado era então:

Em 1865...•................•.............
Em 1866.....•............................

11O•243 :900. 000
1l5.177:260 000
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de maio de lS92 se lê: «As operações de emlSsao e
substituição do papel-moeda tem proseguido com toda a regula
ridade. No anno de lS91 não houve emissão, e a de 171.081:414.~000

existente na circulação ficou reduzida a 167 .611 :397$500, por
ter o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil resgatado,
na fórma do contracto feito com o Governo, em agosto desse
anuo, 3.470 :016$500. »

A circulação de lS90 refere-se a. 30 de setembro, e a de 1891 a
30 de junho.

(i) Como é sabido, a datar de janeiro de lS90, .mais seis bancos
emissores começaram a funccionar no paiz; e si bem que, pela.
lei deve em eUes converter as suas notas em moeda metallicll.,
dadas certas condições; o f",cto é, que essas conclições não se tendo
dado, todas as emissões bancarias pas aram a circular, como ver
dadeiro papel de curso (orçado.

A somma total do papel desta El3pecie, inclusive a emissão
restante (em ?'ecolhimento) do Banco do Brazil, era:

Em 3 de junho de IS91. .
Papel do Governo .

277.372:410 000
171 .0Sl :414~OOO

44S .453 :824$000
Em 10 de maio de 1892:

Papel bancaria dito........................ 356.314:310$000
» do Governo............. .. . . . . . . .. . . . 167.611 :397~00

523.924:707$500
Em 31 de dezembro de IS94:

Papel bancaria......... 347.491 :720 000
» do Governo ..•. 367.35S:652$000

714.S50:37· 000

No papel bancaria se incluem 6.777: 350$000 da antiga emissão
do Ba.nco do Brazil.

Todo o papel dos ditrerentes ba.ncos emissores foi manda.do
substituir pelo do «Banco da Republica do Brazil», conforme a
lei n. IS3 C, de 23 de setembro de lS93, já citada.

-E' notavel o augmento do papel-moeJa, a datal' de IS92!
Com etreito, depois da sua importancia haver descido a

167.611 :397$500, como consta dos documentos olficiaes, vemos
a mesma remontar ?'apidamente de algarismo, e de maneira, a
attingir a mais do duplo desta somma, no curto periodo de
menos de tres annos I
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Duas siio as cau. as ou motivos conhecidos deste excesso:
primeira, nuxilios prestados ao bancos, nos termos da
legislação em vigor leis de 29 de maio de 1815 e 18 de julho
de 1885) (54); segunda, a necessidade de meios para occorrer a
despe:;as extraordinarias com o restabelecimento da ordem pu
blica, profundamente convulsionada pela 1'evolta de 6 de setembro
de 1893.

Não está. em nosso proposito discutir ou apreciar aqui a pro
cadencia dos motivos indicados; e por isso pr seguiremos em
nossa resenha.

109. Depois dos dados einformações, que acabamos de offerecer
no intuito de tornar conhecida a origem do papel-moeda no
Brozil, e àS condições pecuUares em que o mesmo se constituiu
e permanece, como uma das especies mais importantes da divida
publica nacional (55); cumpre·nos, para complotar as nossas
indicações sobre a materia, ajuntar agora uma breve noticia sobre
a obrigação, tão solemnemente contrahida pelos poderes publicos,
acerca do infallivel resgate da mesma divirja.

Que semelhante obrigaçã não fôra leal e cumprid:tmente sa
tisfeita, dizem os proprios algarismo, e'll geral sempre crcs
centes, da tabella que acima S3 orrereceu.

Defacto, não 136 teem sido relativamente pequenas, as sommas
do papel resgcLtado, como ainda, os resultados obtidos na maioria
dos casos teem sido illusorios, sinão, ás veze, preju':liciaes
mesmo.

E' cert0, que a lei de 6 de outubro de 1835 mandou imperati
vamente especialisa1' certas 1'endas e fundos para o prompto res
gate do papel-moeda, e esses meios foram logo depois augmen
tados pela lei n. 109 de 11 de outubro de 1837; mas, emquanto

(54) Além das «emissões de papel., Ceitas p lo .Thesouro pal'a fins ou ser
viç s <lo Eslad,., os leis supracitadas de 1875 e i 85 outorisam «emissões extra
ordinnrins ou provisorias» para o fim de auxiliar O~ bancos, ao apearecimento
de crises monola,·ias. Taes emissões devem ser foit"s sobre a garantia de titulos
da didda publica. e, na falta de les, sobre outros titulos, que se reputem
sel<Uros. O lotai, a que podia attingir. era de 25.000 COD\OS do réls; mns alei
n. 1 3 C, de 2R do setembro de 1. 93 e10,-ou o sen maximo ao duplo, isto é, fi
50.000: OOO$OJO .

(55) Para dados e infllrmações completas, vide: A. Ca\':\lcanti, -O Meio
Ch'cula nLe Nacional. já citado.
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procedia-se a arrecadação das ,'endas consignadas, afim de terem
a applicação conveniente, uma nova emissão de papel da somma
de 6.112:730$000 era igualmente autorisada pela lei n. 91 <1023
de outubro de 1839, para supprir ao deficit orçamentaria.

Deixemos, porém, de parte as leis de emissão, para veriOcarmos
sómeute, quaes os resgates ordenados e positivamente feitos até
ao presente.

ia Resgate- Não obstante o augmento do papel Ci1'Ctilante para
os fins da lei de 1839, o ministro da Fazenda affirmara em seu
relatorio de 1841, que até fevereiro deste anno o resgate do mosmo
havia sido feito, com toda a pontualidade, montando então a
4.704:529:'000 a importancia do papel queimado.

Qual fàra, no emtanto, o resultado obtido desse primeiro res
gate ~

Real ou e.'fectivamente, póde-se dizer, que nenhum.
Além de que, para perfazer a somma destinada á queima do

papel, foi mister vender apolices elo juro de 6 % por preço
assaz inferior ao valor nominal destas; accresce a circumstancia
de que, no mesmo anno de 1841, effectuara-se mais uma emissão
de 4,720:555 630, isto é, de somma bastante, para anllulla"
qualquer etreito ap"ecialJel de todo o resgate anterior.

A lei n. 231 de 13 de novembro, que autol'isara a emissão dila
para despezas com exercicios findos e creditas extraordinarios e
supplementares, mandou igualmente suspender no exel'cicio a
applícação da quantias, especialmente arrecadadas para o serviço
do resgate.

Veiu em s~guida a lei n. 283 de 7 de junho de 1843, que
autorisou o augmento do papel-moeda para o supprimento de
deficíts orçamentarios; e depois, o arbitl'io do p"oprio governo
mandou emittil-o (1844-1845), a pretexto de antecipações de
recei(a feitll8 ao Thesouro, mas, cujas importancias ficaram per
manentes na circulação .•.

Comtudo, destes factos não se queira c ncluir, que os poderes
publicas tivessem mudado de pensar, acerca da necessidade do
re gate; a sua contradicçclo apparente provinha do imperio das
circumstancias.
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Tanto era esta a verdade, que pela lei n. 401 de II de
setembro de 1846 foi o governo expressamente autorisado a
restringir a circulação, tanto quanto fosse preci"o, para elelar
o valor do papel ao par, fazendo para isso as operações de credito,
que fossem necessarias ; e as leis n. 555 de 15 de junho, e n. 586
de 6 de setembro de 1850 mandaram v6nder diversos proprios
nacionaes, e applicar o seu producto ao melhoramento do meio
circulante.

Essas autorisações, porém, não tiveram a devida execução.

2 0 Resgate - Em 1853, ao tratar-se da incorporação do Banco
do Brazil, foi estipulado nas clasulas da mesma, que o referido
estabelecimento obrigava-se a retirar da oirculação opapel-moeda,
na razão de 2.000: 000$, cada anno, devendo o resgate começar,
o mais tardar, dous annos depois da. installação do banco (art. 20

da lei n. 643 de 5 de julho de 1853).
Esta obrigação foi e1Iactivamente cumprida, e em virtud-e

della, de outubro de 1856 a abril de 1865, o Banco do Brazil
retirou da circulação e entregou ao Thesouro a somma de
17.500:000$000 de papel-moeda j de maneira que a imporlancia.,
então circulante do dito papel ficara reduzida a28.094:440$000.

A' primeira vista, parece que o resgate feito, de somma rela
tivamente avultada, devera ter preenchido aos seus proprios fins,
com todas as vantagens, que do mesmo se esperavam.

No emtanto, examinando-se os factos, ohega-se á certeza de
que, ainda dessa vez, os resultados do resgate foram, não sámente
illusorios, mas até pl'ejudiciaes, pelos novos encargos tomados.

Com eifeito, não houve j'esgate, propriamente; a operação
alludida oonsistiu, apenas, em ter o Banco do Brazil substituido
na circulação o papel-moeda elo Thesouro pelo bancat'io, e este tão
inconul'sivel como aquelle; recebendo, além disto, a importancia
substituida dos 17.500:000$00 em apolioes da divida publica do
juro de 6 0/ 0 ,

De modo que, pelo supposto resgate, nem foi diminuida a
importancia do papel·moeda circulante, nem o Thesouro teve
outro resultado ela operação, além de sobrecarregar-se com o
accrescimo da divida fundada, acima dito ..•
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A prova de que nem ao menos obteve-se a ,'educção do papel
circulante, temol-a nos proprios a.lgari mos: quando em 1856 foi
encetada a operação do resgate, o papel do The ouro e dos bllncos
era da importancia de 85.700: 000$000; entretltnto, quando em
1865, foi terminada a operação, o total circulante deUe ele
vava·se a 1l0.243:900 '000, isto é, a 24.543:900. '000 de excesso.

Diversas leis posteriores á de 5 de julho de 1853 continuuram
igualmente a pl'olJidencia?' acerca do resgate do papel-moeda;
mas, no geral, sem o menor effeito ou alcance pratico. (56)

30 Resgate- Pela lei n. 3.313 de 16 de outubro de 1886 foi o
Governo autorisado a retirar da circulação annualmente a
somma dll 5.000:000$000 em notas do Thesouro, até que o valor
do papel-moeda se elevasse ao fixado no art. Ioda. lei n. 601 de
11 de setembro àe 1846,

Em virtude da autorisação referida, foi realmente eifectuado.
nos exercícios de 1886 a 1887, o resgate de 7.500:000 000.

Mas, sem querer negar que, nas circumstancias, a aUudida.
operação pudesse ser capaz de bons eIfeitos praticos; cumpre,
todavia, observar: p"imeiro, que para a sua real isa,ção, foi mister
recorrer ao augmento da divida interna fundada; segundo, que,
durante o proprio periodo, em que por uma mão se realisava o
resgate da somma dita, o governo emittia por outra a importan
cia de 14.000:000 000 de papel-moeda, a titulo de àtIXili'l" aos
bancos, na fórma da lei. ..

4 0 Resgate - Em 1889 pareceu ao ultimo governo do Imperio
que havia chegado a época inadiavel de ser satisfeito o compro
misso solemne dos poderes publicos, quanto ao completo resgate
do papel.

« Um dos motivos que determinou a aberLur;t da subscripção
do emprestimo nacional daqueUe anno (diz o ministro da Fa
zenda) fàra exactamente o I'e gate do papel-moeda.»

P6) Vejam-se eotre outras: lei n. 1114 de 27 de setemb,·o de 1860; idem
n. il77 de 9 de seOOmb,'o de 1362; idem n, 13\9 de 12 de setembro de 1866;
idem n. 1508 de 28 de setembro de 1867; idem o. 17(;4 de 28 de janeiro
de 1870; idem o. 1 36 de 27 de setembro de 1871; idem o, 2318 de 2; d
agosto de 1S73; idem o. 2640 de 22 de setembro de 1875: idem n. 2792 de 20
de oulubro de 1877; decreto, n. 6882 de 15 de abril do '1878 (mnndou emitlir
60.000 contos com a Ilmortisnção anoual de 6 %); ele" elc.
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Dotado, portanto, o Thesouro com os recursos precisos para a
operação, foi promulgado o decreto n. 10.336 de C3 de setembro
de 1889, pelo qual, não só or.!enara-se o incineramento de 6.000
contos de réis das nota.; circulllltes do valor de 500 , como tam
bem, fôra o ministro da Fazendaautorisado á provei' aos meios
neces ariO$, para que até o fim do anno de 1890 estivessem res
gata'los 10 % das notas em circulação, e;n 1891 mais 10 %, em
1892 mais 25 0/0' em 1893 mais 25 %, e os restantes 3) %

em 1894.
Em execução do disposto neste decreto, foi lavra'lo entre o

Thesouro e o Banco Nacional do Brazil o contracto de 2 de outu
bro seguinte, em cujas clausulas, além do mais, se continha: para
o banco a obrigação de efi'ectuar o resgate total do papel-moeda
até ao anno de 1894 inclusive, e para o governo, não somente a
de pagar ao banco as sommas despendidas com o resgate, em
apolices do juro de 4 % e amortisação annual de 2 % (tudo em
ouro); mas ainda, o compromisso formal de não emittir papel
moeda em quanto durasse o Banco Nacional do Bra~iZ dito, cujos
bilhetes deveriam ter CUl'ilO legal em todo o lmperio. No con
tracto tambem tora estipulado, que as acções e bilhetes desse
banco ficavam i entos de qualquer taxa ou imposto.

Tamanhos favores e regalias, acceitavcis OH tlc10 no caso (57),
deixam certamente ver ogrande empenh"J, que o governo de 1889
tivera na operação.

Mudadas, porém, incidentemente, como foram, as circumstan
cias politicas do paiz, e com estas, as relações basicas ela ordem
(illanceim, O contracto de 2 de outubro patenteou-se desde logo
inexequivel. Todavia, o banco contractallte cumpriu as obriga
ções tomadas até ao fim de 1889, entregando ao Thesouro a im
portancia de 7.775: 000..000 de papel resgatado, e recebendo em
troca somma igual de apolices do valor nominal de 1:000 000 e
do juro de 4 % ouro, como acima se disse.

Tal foi o 1'esultado ",nico da grande operação encetada.
Pelo decreto do GovertlO PI'ovisorio n. 255 de 10 de março

de 1890, foi o serviço do resgate entregue por igual ao Banco

(57) Resenha Finnnceira cito png. 74.
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Nacional do Brazil e ao Banco do Brazil, esten'Jendo-se ao ultimo
as condições, faculdades e encargos, com que este serviço se
achava commettirlo ao primeiro destes estabelecimentos.

Não consta que dessa medida tivesse provindo resultado algum.

50 Resgate - O decreto n. 115.J. de 7 ele dezembro de 1890,

que autorisou a fun' ação do Banco da Republica dos Estados
Unldos do Brazil, estabeleceu no seu art. 70 a condição do res
gate do papel-moeda; e na sua conCormida'10 foi lavrado o con
tracto de 28 de julho de 1891, entre o banco (58) e o Thesouro
Nacional, pelo qual foi estipulado o resgate total do papel-moeda
circulante até ao anno de 1895 inclusive.

Não é opportuno indicar aqui e, menos ainda, analysar as
clausulas desse contracto; apenas, em attenção ao nos o intuito,
diremos, que a sua inteira execução era manifestamente impos
sivel para o banco contractante, a despeito da grande vantagem
que o mesmo se reservara, quanto á faculdade de emissão no
triplo do lastro depositado, para com elIa efi'ectuar a tl'oca ou
resgate do papel do Thesouro.

Isso não obstante, o banco realisou, em cumprimento do allu
dido contracto, o resgate de 3.470:016~OO, ficando em conse
quencia o papel-moeda então reduzido (no fim do 1891) á impor
tancia de 167.611 :397$500, como anteriormente tivemos occasião
de informar,

De resto, o Banco da Republica dos Esta os Unidos do Brazil
desapparecera, em bl'eve, pela fusão do mesmo e do Banco do
Brazil em novo estabelecimento, denominado «Banco da Repu-
l)lica do Brazil», '

6° Resgate- O decreto n. 116i de 17 de dezembro de 1892, que
autorisou a creação do Banco da Republica do Brazil, estabeleceu
em relação ao resgate do papel-moeda o seguinte:

1) que fici1va rescindido independentemente de indemnlsação o
contracto de l'e3gate do papel-moeda celebrado com o Banco da
Republica dos Estados Unidos do Brazil;

(5.) o banco acima dito I'esultnra da fusão dos estnbe!ecilllentosaDLe"iores
«Banco dos Estados Unidos do Brazil e Banoo NacioDnl do B"nzil~,
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2) que com os lastros de] ositados no Thesouro, ouro e apo
1ices, ora substituidos por apoHces-oV/ro, seria retirada gradati
vamente da circulação, dentro de um anno, até a quantia de

.100.000:000$000 do papel-moeda do Estado.
O serviço deste resgate foi cununettido ao novo banco, na

fôrma dos avisos de 9, 20 e 22 de fevereiro de 1893, e como
resultado final da operação foi, em agosto desse anno, queimada
na Cai(l)a ele AmoTlisaçc'io a somma de 5.327:000$00 de papel
moeda, que hal'ia sido recolhido nos mezes de março e junho
pa,ra aqueUe fim.

O decreto de 17 de dezembro foi, porém, modificado pela lei da
sua approvaçc'io, n. 183 C de 23 de setembro de 1893, e nas dispo
sições desta o que se encontra sobre R materia é, apenas, a se
gu inte autorisação:

« O governo entrará em Recordo com o Banco da Republica do
Bl'azil para o ?'esgate ou stlbstifuiçc'io do·papel-moeda do Estado.»

Semelhante accordo ainda não foi celebrado.

7" Resgate - Resta-nos mencionar mais um resgate do papel
moe a.

Tendo o decreto n. 1976 de 25 de fe,ereiro deste anno (1895)
autorisado o Ministro da Fazenda a contrahir um emprestimo
interno de 100.OaO:ooosOOO, e tabeleceu igualmente, entre as
suas disposições, que «metade do producto do ref.:rido empres
timo fosse applicada ao resgate elo papel-moeda, emittido em
YLr tude do decreto n. 161 fi A de 23 de dezembro de 1893 (59).

Realisado o emprestimo, o governo encarregou da operação do
resgate á Caixa de Amorlização (aviso de 14 de março de 1895),
fúrnecendo á esta Caixa as quantias precisas, segundo o
andamento do serviço.

A importancia até agora (60) retirada da circulação para o fim
do resgate é de 30.000: 000'1'000.

(;9) A emissão tot,tI ofr'ecluo.do. nos lel'll1os desse decreto [,ho. de S2.000
contJs) conf.)I'me consta dos docu'nentos olticine .

(~il) Esc\'e,-emos em 15 de dezembro de 1.'93.
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- Tal é D, l'esenha dos diversos resgates do papel-moeda, até
agora. feitos, no empenho de l'e'luzir ou amortisal' essa, di vida do
Estado.

E sem pretender levantar uma cenSlO'a aos nossos estadistas e
financeiros, somos, todavia, forçados a reconhecer que os resul
tados obtidos nada teem de satisfactorio: em uns ca os, os go
vernos se teem illudido a si me mos, retirando por uma mão
certa quantidade de papel para ser queimado, emquanto emittem
pela Otttra somma, ás vezes maior, para encher os deficits succes
sivos nos orçamentos; em outros casos, os governos nada
mais teem feito do que substituir o lJapel do Thesow'o pelo papel
bancario, pagando, além disso, a importancia substituída em
titulos da diVIda publica, sem que do novo encargo tomado pelo
Thesouro resulte ao menos um melhoramento qualquer do
meio Cil·culante.

O papel banca,rio, que entra na circulação. em virtude do sup
posto l'es!Jflte, é, em regra, tão inconvertível, como era o do
Thesouro, que fôra substituido.

E é com medidas desta ordem, que se tem procurado valorisal'
a nossa moeda fiduciaria circulante I

Não admira, pois, que os resultados tenham sido da mais
completa desillusão.

Não ha duvida, que o l'esgate do papel-moeda deve ser feito; é
condição indispensavel para o verdadeiro regimen monetario de
todo paiz. Mas elle deve ser feito definitivamente, isto é, quando
desapparecidas as circum ta,ocias precarias, que obrigaram o
governo a recorrer ao curso forçado.

Não é queimando pa1-te do papel-moe a, todo elle mesmo, si o
quizerem, que a circulação ha de tornar-se metallica. E' con
dição proLiminar do result.ado dessa opera,ão-que haja excedente

progressivo ou ao menos constante, nas receitas do Estado e da
Nação-, queremos dizer: que o governo não precise toma1' em
prestado para occorrer ás suas despezas ordinarias, e que a nação
obtenha da sua producção rendimento maior do que lhe é neces
sario para os misteres do seu consumo ordinario.

Em circumstancia<l, que não estas, nenhum paiz terá jámais
uma boa circulação metaUica; quaesquer que sejam os argu-
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mentos dos theoristas classicos ou os e forças improficuos dos
iuimigos da moeda fiduciaria. n

Emittir titulas do Thesouro, vencendo juros e obrigados á
amortisação, para com o seu producto, recebido em papel-moeda,
ir compra.r irfelttico p'Lpet-moeda, a ti tulo de resgate; é praticar
um acto que, pela tl'oca dos nomes, p6de ser capaz de illusáo aos
olhos do vulgo j mas nunca será uma operação financeira, da
qual resulte vantagem "eal para o Tllesouro, ou a valol'isaçilo do
meio circulante.

Resgatar não quel' dizer - substituir; é pagar em moeda O

titulo de divida que circula, fazendo amcio desta.
Mas não é, trocando um titulo de divida por outro, que a

divida ficará extincta ...

VI - Divida Provincial e Estadoal

110. Carecemos de dados e informações bastantes para apreciar
as origens e condi~ões diversas da divirta estadoal, tanto no seu
conj uncto, como nas suas eflpecies particulares. To lavin, de
quanto nos foi possivol colller a esso respoito, organis:i.mos a
tabella, que abaixo se encontra. Por ella podera ao menos cada
um informar-se do que llle é essen ial na materia, isto é:- o
quantum da divida passiva dos E tados da União,- com a discri
minação uas suas especies, - fundada e fluctuante, e em
conrron to com a divida provincial, existén te ao fi ndar do
lmperio.

(') Vide cD ;Voio Circuhote . -aciooal. cit., vol. 2°, P"g. 29~.
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Dil'ida pama p:'ol'incia! cm 1888 - 1889

PROVL,CLI.S

Amazonas .
Pará .
Maranhão .
Piaulty .•..............

enrá.....•.......... -
Rio Grande do ·orte.
Parahyba .
Pernambuco, .
Alagõas ..
Sergipe .
Babia "
Espirita-Santo ....•..•
lUo de Janeil·o .
Mioas Geraos .
Paraná .
S. Paulo .
Santa Catharina .
Rio Grande do Sul .•..
Goyaz ..
MaLta G[·osso. " .

Fu~mADA (o)

.....i 39 i ;2ÕO§ÔÕÔ
L 023: OOU~OOO

202: 000.,000

........ -ia:' iss'oo
185:75 $000

7 .02-i :oIoogooo
1:í0: 103;3000
731: 400$000

11.650: 400.:000
'" 2: '005000

8.03 i :900,,001
.oa:717S210
732: J9 'SOOO

(ú) 14.li52:70'$091
132: 0908000

3.227:321"~1
30: OJ~OOO

i 99: ooo{ooo

fLUCTC'A:'\TE

3 .000: 000~010
1.317:4' :$Olô

11 :431$0 S

...... '3.;' ~õ:iÚ!ij:i
G?':Zol~9~3

oJ .,:7S~OoJ3

363: tl5$2J2
327:9775~)S

..................
1 :0578176

1.028: ôiSOOO

.'" .i :2iJ~: ifi' ~ói;'
3. 7'31:555~703

23:312$800
615:30\0~000

22:00 )$001
3J:790$817

SO~DIA

3.000: OOO.~OOO
4.711:66 ~016
i. 023: 000$000

31i0: 0\31.'088

.... ·..3ij:·~i$763
SS2: 4)2.'903

7.1i -O: .1'.'0;3
51"l:211.'292

1.0,0:377:2)-;
i1.650: iOO!OO

300: ~57"17ô

g:g!U!~~g~g
2.027: lô4~013

18.414:319.707
15;:3J2' '00

3.002:' '1.:'18
52: 00.~00

238:7J9 17

Total .•....... 60.325: 367$827 i3.131:1433187 (c) 73.0\56:5il~Oli I

(o) Tah'ez sob esle tilHlo haja "orbas, que não represontem divida rundada,
p,'opl'iamenL diLn.; mas as cifras quo damos, estavam classillcadas. como tal,
nas poças oroches, do on'.!e oxtrahimol-as.

(ú) Inclue a importanein do 6.512:703$00) d adinnt.llnento de juros ga-
rantidos :i J.>strad" do Ferro S. Pall!o c Rio de Joneü'o, pagos relo Thesouro
Nacional.

(c) Este total dovh ser su pel'Íor,::t fim <lo anoo de 1 SO, segundo as pre
visões colhidas dos pro prios document JS, de que nos sen'imos para inrlica!·o.
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Divida pa ma estaJoal em 1895

ES'l'.-I.DOS FUND-\DA FLUCTUA~TE SO~ll\IA

45:134$S05
2.322: 400;000
1. 95: OOO~OOO

90:333S 78
. .

157:9' 8358
593: 150$703

10.158: 45 .127
4'15:100$000

1. 927: 953$134
12.2ô7:tlOOSOJO
11.40.3:8S9Sí70
7.099: 021 ;'739

16.587: 109~00D
2.530 :000.,000

15.189:55 $319
1.930: OOJ;;OOO
5.812:321 'S18

115: 00018000
27:500S000

45:134$S05

..................
58:500~000

3.00t):0218739
1.453: 109 000

....... 3' 7:656$319

..................
1 lO: 3003000
11'> :000$000

.. ... ...33:29;5358
405: 005491
320:2738321
100:500$000

(a) ..
(b) 2.322:400~000

1Jl35: 000 000 · .. · .. ·460 ;.ÕÔOSÓÓÓ
.... ....... ....... 90:383$878
(c) ..

124 :650$000
290: 350.)215

9.S38:18\~ 03
315:600$000

1.\127 :963 13 'o
12.267:600~000
11. 350:38J;;470

4.000: OOOSOOO
(d) 15.13.:0005000
(c) 2.530:000'000
(fJ 14.S02:000xOOO
(g) 1.930: OOO.~OOO

6.702:021$nl'
30:000$000

(h) 27: 500~000

Alnazonas .
Parã .
Mal'anb5 o .
Piauhy ..
Ceará..•..•..... ' .
Rio Gl'ande do Norte ..
Parabyba .
Pernambuco ..•..•..•.
Alaguas '
Sere;ipe ..
Ballw ..
Espirita-Santo •.......
Rio de Janeiro ....•.•.
Minas Gel aes , .. "
Paraná "

. Paulo ..
"anta Catbarina .
lUo Grnnde ti o SuL .•..
Goyaz •...........•...
JlItttto Grosso ......•..

'l'otaI . 85.027:559S14) 6.678:978~414 91.705 :537$851

(a) O Amazonas continúa a não ter didda fundada, e, segundo declara a
mensagem do seu gove:-nador, de 10 de julho de 1 95, toda a SU:l. divid"
tluctuante el'O entito da somma supraindicada de 45:134$805.

(b) Esta divida em 1891 era de 7.112: ODSOOO.

(c) Continúa e não ter divida.
(d) E' d notar que nos dous ultimas aun s o Estado de 1Ilinas te:n e'npres

tndo à cornpanhias de estl'acias de fel'l'O do mesmo ESt3do a S~l11ma impor
tant9 de lu.7'oU:2i5$000 (at~ 31 de oUtUiHu de 1895), a qual, si tivesse sid o
applicada ú amort;sação da sua divida, esta se acbaria assaz rehziJa. ta"-ez
mesmo annullada.

(c) Iuclue a blport::ncia de 1.930:000'000 6. Uniã1, pelo prazo de 20 annos.
(f) Cumpõe-se n. dividn. fundada: 3.00:000$000 de divid<t interno., e

L '1.'172.200 de divida externa, a qual, calculada ao cambio de 2. ds. por
l~OOD, orça em 11.722:000~UOO.

(g) E' contrahida c m a União, pel prazo de 20 annos.
(h) Confol'me a men agem do governador, de maio de 18)5, esta divida deda

achar·se re_gatada até ao fim do exercicio financeiro.

A. c. 28
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TITULO SETIMO

A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

§ I - DEFINIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

111 , Administração financeira é a uarte da administmção pu
blica, que cuida da economia do Estado, ou em outros termos,
que tem por objecto o pl'ovimento dos meios economicos ( bens,
l'endas publicas) e o emprego uesses meios (despe:;a publica) para
os fins do Estado.

A sua esphera póde ser ma.ior ou menor, conforme os limites
de acção, traçados ao Estado (ns. 4, 17 e 38 b) na ordem
economica nac:onal.

Como to a administração publica em geral, a administração
financeira presuppõe:

1) um certo numero de funccionarios, hierarchicamente orga·
nisartos, segundo a ordem e a di tribuição dos serviços;

2) a definiç1i.o ela competencia e j urisdicção desses funccionarios
no exercicio dos respectiYOS cargos, ou desempenho das suas
attribuições;

3) formulas methodicamente adoptaJas, pelas quaes se p;'o
cessam e se expedem os di"er'os acto .

Quando as (ormulas e acto da admini-tração financeira se
referem peculiannente á e'cripturação e contas dos haveres e
custeio do Esta10, activa e passivamente, o seu conjuncto constitue
o que se chama a contabilidade (il1anCeil'a (n. 5), a qual, muito
embora seja p rte integrante e principal da administl'açc7o pro
priamente dita, della distingue-se, pelo objecto e fim, limitado e
especial, que se propõe.
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- Feita esta distincção, pôde-se dizer que a. administração
financeira. comprehende:

a) os actos dos poderes publicas, relativos á organisação e ex
ercicio do ·pessoa.l, guardada a discriminação e j'egulamento das
suas attribuições e deveres, nos diiferentes casos e especies ;

b) o processo e despacho dos negocias e questões, sobre cüreitos
e interesses dos individuas particulares, ou do proprio Estado.

Tal é, com elfeito, a materia da administração fina.nceira em
seu sentido restricto, da qual tratàmos no presente Titulo;
cumprindo, entretanto, advertir, que o que temos em mente,
nem é uma apreciação theorica, nem um estudo de legislação
comparada, sobre as modalidades diversas, que tão importante
assumpto oíferece; o nosso trabalho limita-se á uma simples
noticia chj'onologica das organisações administrativas, que as leis
teem creado ou adoptado, para o serviço especial da Fazenda
Publica no Brazil. (1)

O mais, que muito importa conhecer sobre as disposições legaes,
j'egms e praticas, reguladoras ou concernentes á receita e á des
peza publica, se dirá no Titulo seguinte - «A contabilidade
financeira» .

§ II - ORGANISAÇÃO FINANCEIRA DE 1803

112. Tendo o principe regente, D. João, estabelecido (1808) no
Brazil a séde da monarchia portugueza, teve necessidade ele
aqui crear diversas repartições public.1S de primeira ordem
para os misteres do publico serviço, e entre estas, o Ej'aj'io Regio
ou Thesouro Real e Publico, com um Conselho da Real Fa;:;enda,
nos termos do alvará de 28 de junho de 1808. (2)

(1) Esta expressão écommummente emp,'egll.da entre nós para . ignil1cu
o conjuncto dos ne$'ocios financeit'os, 011 a economia do Estado i o dnqui ll. de
nominação de «Jiinlstel'io da Fll.zenda».

(2) Pelos avisos ns, 21 e 25 de 27 de julho de 1808 f ram expeclid"s aS
«l'egrns geraes para o despacho do seu expediente», e pelo de n. 2' de 29 do
mesmo mez, mnndou-se observaI' as disposições e decretos, applicaveis tl tomada
de contas dos exactOl'es da Fazencl .. Real e á «assistencin dos empregados> do
Real El'al'io,

(



- 437-

Segundo os fins expressos no Alvará, o Erario Regio e o Con
selho de Fazenda ditos, além de substituirem as Juntas de Fa
zenda e de Revisão da antiga divida passiva, então existentes
nesta Capitania (provincia do Rio de Janeiro), foram tambem
instituidos, como 1'epartiçcio superior e unica, por onde p"ivativa
mente se deviam expedü' todos os negocios pertencentes á ar·
recadação, distribuição e administração da Real Fazenda deste
Continente e Dominios Ultramarinos, com as mesmas attribuições
e prerogativas especificadas na carta de lei de 22 de dezembro ele
1761, que havia creado o Real Erario de Lisboa,

Eis os termos do proprio Alvará: (3)

Do Era1'io Regio-l,· Hei por bem, abolindo desde Ja a juris
dicção exercitada pelas referidas juntas da fazenda e revisão,
crear e erigir no Estado do Brazil um Erario ou Thesouro Real e
Publico, com as mesmas prerogativas, jurisdicção e inspecção,
autoridade, obrigações e incumbencias especificadas na carta da
lei de 22 de dezembro de 1761 que estabeleceu o Real Erario de
Lisboa, sendo unicamente composto de um presidente, que nelle
será meu logar-tenente,um thesoureiro-mór,um escrivão da sua
receita e tres contadores geraes; opservando cada um delles por
seu regimento tudo quanto na referida lei fundamental se acha
determinado,e o mais que pelas leis, alvarás e ord.ens posteriores
foi ordenalo e estabelecido, e isto tão exacta e devidamente como
i de cada uma dellas fize -e expressa menção, excepto aquiUo

que pela mudança das circumstancias do Estado, especialmente
for declarado neste meu alvará,

2, o A mesa do El'ario será formada do presidente, thesoureiro
e escrivão da sua receita, e á ella poderá ser chamado pelo pre
sidente, quando lhe parecer nece sario e a decisão dos negocios
o exigir, o procurador da Fazenda, o contador geral respectivo
ou outro qualquer ministro e peEsoas, na fórma do alvará de 17
de dezembro de 1790,

3, o Havera na thesouraria-mór do Real Erario dous segundos
escripturarios, dous terceiros, dous amanuenses, dous prati
cantes e tres fieis, um dos quaes será o pagador, e terá a sua
conta escripturada nas contadorias geraes, segundo a natureza
das folhas que pagar; um porteiro e seis continuos, que servirão
tambem de porteiros nas contadorias geraes, e nas mais estações
onde o thesoureiro-mór os mandar ter exercicio,

4. o A primeira das tres contadorias geraes que estabeleço, terá
a seu cargo fazer entrar no Erario e escripturar as rendas que
devem nelle entregar todos os thesoureiros, almoxarifes, rece-

(3) Pela sua ilJlportancia capital na administl'acão financeira do Brazil dll
~emos a sua integra em Append~ce.
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bedores, administradores, provedores, fiscaes, exactores e con
tractadores dos reditos e direitos reaes desta cidade e provincia
<lo Rio de Janeiro.

5. 0 A segunda será encarregada da contabilidade e cobrança
das rendas da Africa Oriental, Asia Portugueza e governos de
Minas Geraes, S, Paulo, Goyaz, Matto Grosso e Rio Grande de
S. Pedro do Sul, administrações e contractos que nelies se com
prehendem.

6. o A' terceira pertencerá a escripturação, contabilidade e
fiscalisação das rendas reaes, estabelecida nos governos da Bahia,
Pernambuco, Maranhão, Pará. Ceará, Piauhy, Parahyba, ilhas
de Cabo Verde, Açores, Madeira e Africa Occidental, adminis
trações e contratos neLles comprehendidos.

7, o Haverá em cada uma da referidaM contadorias geraes um
primeiro escripturario, tres s'!gundos, tres terceiros, tres ama
nuenses e tres praticantes, para a prompta expedição dos nego
cios pertencentes ao expediente dellas e á escripturação das
contas da minha Real Fazenda, debaixo das ordens do respectivo
contador geral.

8. o O primeiro escripturario servirá nos impedimentos 00
contador geral; o mais antigo dos segundos escripturarios ser
virá de primeiro, e assim successivamente, para que não haja
falta alguma no prompto exercicio de que são encarregados.

9.° E porque [IS informações, negocios e expediente, que
cumpre o contador gel'al dê, averigue e faça pessoalmente, lhe
não permittem escripturar o Livro-mestre e lIfemol'ial dim'io da
sua repartição; o primeiro escripturario de cada uma das refe
ridas contadorias geraes terá a seu cargo esta escripturação,
debaixo das normas e titulos que para elia estabelecer, com co
nhecimento de causa, o competente contador geral. No caso,
porém, de impedimento ou molestia dos ditos primeiros escri
pturarios, lançarão nos ditos livros os segundos escripturarios
mais antigos ou intelligentes, precedendo para isto a necess1ria
portaria do presidente.

Do Conselho da Fazenda-I.o Hei por bem, outrosim, crear e
erigir nesta Ca1'ital um conselho da minha Real Fazenda, o qual
terá as mesmas prerogativas, honras, privilegios, autoridade e
jurisdicção no Estado do Brasil e ilhas adjacentes que tinha e
exercitava o Conselho da Fazenda de Portugal, conservando a
respeito das colonias ultramarinas e mais senhorios de Afl'Íca e
Asia a mesma jurisdicção que lhe compete e era. pertencente ao
conselho de ultramar do mesmo Reino, etc., etc.

2. 0 Ordeno, comtndo, que ao dito respeito fiquem existindo
todas as juntas de fazenda erectas nas mais capitanias do Bl'az ii
e dominios ultramarinos; e, portanto, a respeito do territorio
comprehendido na admini tl'ação e arrecadação de cada uma
das ditas juntas, exercitará tão e6mente o Conselho de Fazenda
a jurisdicção que uercia sobre os assumptos da minha Fazenda
o conselho ultramarino, sem infracção do que se acha determi
nado pelas cartas régias da creaçã) das referidas juntas, pelo

I
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decrato de 12 de junho de l7i9, e pelas mais ordens posteriores,
as quaes mando que continuem provisionalmente a servir de
regimento e instituto ás mesmas juntas.

3. 0 Sou servido, param, determinar, fiquem pertencendo ao
expediente do conselho todos os negocias e assumptos que até
agora se expediam por differentes juntas ou estações delle sepa
radas, cantinuando a conhecer de todos os artigos da minha
Real FtlZenda, sobre que eu não houver no Brazil positiva
mente decretado a separação da jurisdicção do mesmo conselho,
como são: Armazens Reaes, Arsenal Real do Exercito, Minas e
Metaes, tributos ou impostos; á excepção, comtudo, do que res
peitar á povoação e fundação de terras, cultura e sesmarias
dellas, e obras dos conselhos, por ser o conbecime,tto de taes
objectos pertencente á Mesa do desembargo do Paço, a quem
sobre os ditos assumptos conferi a mesma jurisdicção que ex
ercitava o conselho de ultramar.

4. o Será composto o dito Conselho de Fazenda de um presidente,
que será sempre o do meu Real Erario, e dos conselheiros que
eu for servido nomear, havendo unicamente para o expediente
deUe um escrivão ordinario e outro supranumerario, que sirva
nos impedimentos do ordinario, por quem ordeno se expeçam
nos dias que não forem santos ou feria los, todos os negocias;
um olIlcial-maior, outro menor, dous papelistas, um praticante
e um omcial ele registro em cada repartição, assim do assenta
mento, como do expediente; um porteiro do conselbo, dous con
tinuas, um meirinbo e seu escrivão, um solicitador e um cor
rector da Fazenda; vencendo os ditos ministros e officiaes, bem
como os do meu rea.l El'ario, o ordenados que eu pelos decretos
das suas nomeações for servido estabelecer aos ditos empregos
nesta Capital, além dos emolumentos que por lei, ordem ou
regulamento lhes competirem.

-As disposições, que ficam transcriptas, conteem textualmente
quanto refere·se á organisação do pessoal do Real Erario e do
Conselho de Fazenda, bem como, a enumeração das attribuições
correlativas de um e de outro; mas, não se limitara sámente a
isso o sobredito aivará da sua creação.

Nos seus differentes titulas foram adoptada.s varias outras dis
posições, que pareceram ajustadas aos fins de taes imtituições, e
bem assim, estabelecidas as regras geraes e especiaes, que deviam
ser observadas na pratica dos serviços.

- Mandou·se que a eecripturação do Real Erario fosse mel"

cantil POj' partidas dobmdas, por ser a. unica seguida pelas nações
mais civilisadas, assim como, pela sua brevidade para o manejo
de grandes sommas ; designando-se igualmente os livros que
deviam haver, segundo a divisão dos trabalhos.
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- Estatuiu-se a fórma e o tempo da arrecadação das rendas,
tendo em attenção a natureza dellas e o modo da percepção, isto
é, conforme proyjnbam de pagamentos feitos á bocca do cofre,

óu de arrematações e contractos.
- Foi ordenado o p,-ocesso ou o conjuncto de formas ,-egtllares,

que se deviam guardar no serviço das despezas publicas, com
especificação das I'lo?'m~s peculia,-es ou form alidades exigidas,
tratando-se de determinados serviços, como - a Casa Real, o
Exe,'cito, a A,'mada, os o?'denados, pensões, tenças, jt/?'os de di
vidas, etc.

- Foi egualmente prescripto o levantamento de balanços
semestraes do Real Erario, em fôrma de mappa, donde constasse
a~omma geral das entradas e sahidas de todas as caixas, e bem
assim a conferencia exacta de todos os valores existentes nos
cofres. Além disso, que no fim de cada anno opresidente do Erario
Régio devia apresentar a el,,'ei a conta geral do estado da Fa
zenda, em fórma de tabella, e de toda a receita e despeza, em que
resumidamente se declarasse: - na receita, com distincção de
cada um de seus artigos; a importancia deIla, a somma do que
entrou por artigo naquelle anno, e o que ficou em divida. de
cada um, assim cobravel, como divida em execução ou fallida ;
e na despeza, o orçamento da importancia annual de cada
artigo, e quanto effectiva.mente se ficou devendo, etc., etc.

- Isto pelo que toca ao Real Erario.
Quanto ao Conselho de Fazenda, foram dadas semelhalltemente

as regras e formulas, que convinha observar, tanto no despacho
dos negocios, em que o mesmo só tinha jurisdicção voluntaria,
como no exame e decisão das materias de natureza contenciosa.

A competencia do Conselho de Fazenda foi principalmente
regula.da no que dizia respeito:

I) às habilitações das partes interessadas;
2) ao assentamento das dividas, pensões, tenças, ordenados e

outras mercês ou direitos, com relação á Fazenda Real;
3) á administração das rendas, tanto daquelIas, cujo paga

mento devia realisar-se à bocca elos cofres, como das demais,
que se deyjam effectuar por meio de contractos ou arremata
ções, etc.
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- Embor<1 incompletas e insufficientes, como eram, as regras
e normas estabelecidas no aIvará de 28 de junho, elias teriam sido,
não obstante, de grande relevancia no maneio dos dinheiros
publicos, si, porventura, tivessem tido o devido cumprimento;
não passaram, porém de lettm·rnol'ta, em sua maior parte,- é
o que se sabe da propria hdoria do Real Erario.,.

Outras Repal'tições fa::endm'ias - Como partes int':lgrantes da
ol'glJ-nisação financeira, de que nos estamos occupando, na de
mais Capitanias (depois provincias do Imperio) continuaram a
ubsistir as repartições denominadas Juntas de Fazenda, ás quaes

competiam attribuições amplas, administl'ativas e contenciosas,

dentro da respectiva jurisdicção; attribuições, que só foram
agora modificadas pelas novas relações de uma mal definida
dependencia, em que deviam ficar para com o Erario Régio,
estabelecido nesta Capital.

As Juntas de Fazenda, como repartições superiores em cada
capitania, tinham estações an'ecadadoras, que lhes eram subordi·
nadas, sob denominações e de competencias diversas, segundo os
seus fins ou objecto peculiar (4).

Existiam tambem as Alfandegas nos principaes portos do
paiz (foram augmentadas no governo do Sr. D. João VI), incum·
bidas, não sómente da arrecadação dos direitos de entrada e
sahida das mercadorias, mas ainda, de outras rendas, na fórma
dos seus foraes, ordens, leis, avisos, etc. etc.

Além dessas duas especies de l'epal·tições fa::endarias (Juntas de
Fazenda e Alfandegas), que se podiam classificar de primeira
ordem; durante o governo de João VI igualmente existiram
e funccionaram diversas outras estações fiscaes, umas vinuas de
data anterior, e outras creadas por esse governo, taes como:
Registl'oS (5) (especie de barreiras) ou alfandegas de portos seccos,

para arrecadação de certos direitos de transporte interlocal;

(4) Nas capitanias, onde não havia .JllOtas de Fazenda», havia as «provê
dorin~ da Fazenda., de attl'ibuições menos amplas, segundo a lei da sua
crea.çao.

(5) Regimento d~ ia de setembro de 1668,
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lntendencias do OU1·O (6); Casas OLL mesas da inspecçao do ta.baco,
assucar e algodão (7); Juntas ou superintendentes da decima ur
bana (8); Directol'ia geral dos diamantes (9); Junta (10) dos novos

impo tos (as duas ultimas como clependencias do Eral'io) ; Mesa

do despacho 111al·itimo (11); Mesas do despacho pOl· estiva (12) ;
Consulado da sahida, para arrecadar os direitos de exportação na
Alfandega do Rio de Janeiro (13).

E' de notar que, embora destituida do caracter <<propl'iamente

fa::endario», tambem exerciam certas attribuições fscaes, ou
funccionavam mesmo, como ea;actol'es oi'dinarios de alguns direitos
e tributos, as seguintes repartições e autoridades publicas: o
Correio Geral, as Casas da Moeda (14), a Intendencia da Po
licía (15) desta capital (Rio de Janeiro), a Chancellaria-mór (16),
a Real Junta do Commercio, Agricultura (17), etc., e 03 Juizes
territoriaes ou locaes (18).

(6) Fornm mandadas estabeleceI' pelo. lei da 3 de dezembro d 1730 e regi
mento de 4 de março de 1751, e sob,'e ellas é tambem do ver os alvará, de 13
de maio de 1 03 e de 1 de setembro e de 12 de outubro de I 03 etc.

(i) Regtmento de 1 de abril de 1n1.

(8) Creadas por alvari de 27 de junho de 1 08.

(9) Creada pelo dccreto de 5 de setembro de 1 03.
(10) Idem de ii de agosto de ltiOJ, que esn cllicou os respectj"os impostos.

(11) Creada por alvari de 3 de fevereiro de 18l0, o quo.l, bo'll como, o de i5
de març.o do mesmo anno especificam os respac~ivos impostús.

(12) Creadas pelos decretos de 12 de abril de 1810, de 30 de janeil'o e de 20
de maio de 1811, elc,

(13) Creado pelo decreto de 7 de julho de 1818, Mo.is tarde, tambem houve
em outras alfandegas.

. (14) Quaes fossem as taxas do Correio e Casas da Moedo., se pIde vel' no
TItulo IV.

(15) Foi creáda pelo alvará de 10 de maio de 1803. Quanto ús suas taxa, e
ordem dos serviços, foram a principio secl'etos os actos elo governo, que "s
re.sulavam i mas, para o leitor bem avp.lial' da cesflecie~l ba l:lI':i conhecer o
que a respeito vem publicado no volume de Legislação do B,'azil (ColI. Nabuco
Araujo), referente ao anno de 1825, ás pags. 133 e sego

(16) Cread" e regulada pelos alvarás de 22 de ab"jJ, 9 ue maio e 25 de
agosto de 1808.

(ii) Creada pelo alvará de 23 de agos~o de 180S, e os seus impos~os foram
especificados no alvará db 15 dejulho de 180J.

(IS) Os juizes do crime, do civel e de orphãos das cidades pl'Íncipaes, o ou
vidor das comarcas, quando em «correi.;ào») os juizes de fÓl'n., etc., era.m
incumbidos da arrecadação de diversas ~axas ou tributos Jocae., conforme as
atlribuições marcadas nos alvarús e regimentos; notadamente, foram elles
!,omeados «superintendentes da decima ur6ana, nos ~el'mos do alvará de 27 de
Junho de 1808, que creou semelhante imposto no Brazi/.
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Tal rôra, em resumo, a organisação financeira, ou melllor di
zendo, a machina administrativa fiscal, que funccionara no go
verno do principe regente e rei D. João VI (de 1808 a 1821).
Conjuncto de peças di verõa , umas desconnexas, outras mal
apparelhadas, algumas impreôtaveis mesmo, a alludida O1"ga

nisação nunca c;legou a ser wn todo, capaz de resultados uni
formes, convergentes.

Não obstante haver· se creado o Erario Régio, como repartição
central superior do negocios da Real Fazenda, jamais fõra pos
sivel ao governo obter dados e informações completas sobre o
estado da mesma em dado momento, a falta de suborJinação
clara e precisa das varias estações ou repartições fazendarias
entre si, e de todas ellas para com o proprio Erario. o seu
funccionamento obedeciam, em geral, a leis, regras, normas e
praticas difIerentes, a despeito, muitas vezes> tIa identidade do
seu fim e objecto; normas e prati~as, que peccavam por obsoletas,
se contrariavam pela imprevidencia, e, quando menos, dimi
nuiam a efficacia das me:1idas, pela minucia dos dvtalhes, pela
delonga dos processos, etc. etc.

No emtanto, foi esta mesma organisação, sabidamente care::e
clora de methodo ou systema, que subsistiu no seguinte governo
do Sr. D. Ped·ro de Alc:llltara, quer como principe regente, a
datar ele 26 de abril de 1821 a 7 de setembro de 1822, quer depois,
como imperador do Brazil, a partir da ultima data até 7 de abril
de 1831; feitas, muito embora, algumas modificações, que, na
circumstancias, estavam muito longe de bastar, para a regula
ridade e bom andamento das finanças publicas.

113. Não se ignora, que na Constituição do Imperio, do 25 de
março de 1824, foram adoptadas disposições de sabia previ
dencia em relação á Fazenda Publica, taes como:

a) que a receita e despeza da Fazenda Nacional fosse encarre
gada a um tribunal, debaixo do nome de «Thesouro Nacional»,
aonde, em diversas estações, devidamente estabele~idas por lei,
se regulasse a sua administração, arrecadação e contabilidade,
em reciproca, correspondencia com as thesouraria~ e autoridades
das provincias do Imperio (Const. cit., art. 170);
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b) que ficasse a cargo da Assembléa Geral Legislativa,-fixar
annualmente as clespezas publicas, e estabelecer as contribuições
directas,-autorisar o governo para contrallir emprestimos e es
tabelecer os meios para o pagamento da divida publica, -regular
a administração dos bens nacionaes,- decretar a sua alienação,
- e crear impostos, sendo a iniciativa da Camara dos Deputados
(Const. cito art. 15, §§ lO, 13,14, 15 . art. 36, § l° e art. 171);

c) que o Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos
outros ministros os orçamentos relativos ás despezas das suas
repartições, apresentasse na Camara dos Deputados annualmente,
logo que estivesse reunida, um balanço geral da receita e des
peza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e igualmente o
orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro e
da importancia de todas as contribuiçõ3s e rendas publicas
(Const. cit., art. 172).

Mas estas disposições, t'ealmente pro.ficuas, não tiveram, como
muitas outras da referida carta constitucional, a devida execução.

- As medidas ou providencias mais importantes, que sobre
a administração financeira foram efl'ectivamente tomadas por
iniciativa particular do governo, ou por este conjunctamente
com o Poder Legislativo (começou a funccionar em 1826), apenas
consistiram: umas, na melhor especificação, incidencia, tarifa e
cobrança de algumas contribuições e impostos, ou na sua abo
lição; e outras, na creação de mais algumas estações fiscaes de
segunda ordem, ou na extíncção de repartições e empregos,
provadamente inadequados, sinão prejudiciaes mesmo, aos
interesses da Fazenda Publica.

Tambem foram adoptadas, ainda que de maneira incompleta e
jnsu~ciente, algumas regras fundamentaes sobre a materia da
contabilidade publica.

- Quanto, parám, ás peças pesadas do velho machinismo, estas
em nada mudaram; ao contrario, continuaram,-nas províncias,
as Juntas de Fazenda, com as suas leis e praticas incongruentes,
e diversas nos modos de agir, processar e decidir; e aqui na
Carte, o Erario Régio e o seu Conselho de Fazenda, a rivali
sarem na carencia de methodo, na desordem dos serviços, na
lentidão dos feitos, e, sobretudo, na mingua de criterio nos
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seus JUIZOS e decisões, relativamente á verdade das cousas
financei ras ...

As medidas do governo do Sr. D. Pedro I, que mais interes
saram á administração financeira, tomando esta expressão no
sentido limitado do presente Titulo, foram as que se seguem:

a) A creação aqui no Rio de Janeiro da «Administração das.
di versas rendas», á qual foi annexada a Mesa do cons~tlado de
sahicla, de que atraz se fez menção, pelo decreto de 4 de feve
reiro de 1822, que especificou, ao mesmo tempo, quaes as
rendas a arrecadal' pela nova repartição e o processo a seguir.

As rendas em questão e outras de natureza semelhante foram
mais tarde classificarIas deb:üxo do titulo orçamentario de (<1'endas
ou impo~tos do interim' ».

b) A extincção da Junta da admiuistracção dos diamantes na
provincia de Matto Grosso, pela lei de 24 de outubro de 1827,
passando as suas attribuições p:ua a Junta de Fazenda da mesma
provincia.

c) A extincção das mesas de inspecção do assucar, tabaco e
algodão, pela lei de 5 de novembro de 1827, passando a sua juris
dicção contenciosa para as justiças ordinarias e a arrecadação
dos impostos para as respectivas Juntas de Fazenda.

d) A arrecadação pelo Thesouro das contribuições que e tavam
a cargo da lntendencia da Policia (lei de 6 de novembro de 1827).

e) A promulgação das primeiras leis orçamentarias, de 14 de
novembro de 1827, de 8 de outul)ro de 1828 e de 15 de dezembro
de 1830, nas quaes se ordenaram novas regras e preceitos sobre
o preparo e regularidade dos orçamentos, bem como, sobre a
escripturação e contabilidade da receita e despeza publica.

f) A legali8ação e fundação da Divida Publica Nacional e a
creação da Caixa de Amortisação. Esta nova repartição da Fa
zen la, cujo regimento foi approvado pela resolução legi lativa
de 8 de outubro de 1828, foi privativamente crearla para o ser
viço da divida publica fundada, sendo mais ta,rde tambem incum
bida do serviço da emissão e re~gate do papel-moeda (lei de 23
de setembro de 1829, arts. 11 e 12). .

.q) A expedição de instrucçõe3 provisorias, pelo decreto de 23
de jn,neiro de 1829, pelas quaes se ordenou melhor a distribuição
do serviços, escripturn,ção.e contabilidade no Thesouro Nacional
e nas Juntas da Fazenda Publica.

h) A abolição dos superintendentes e juntas da decima urbana,
pa 'lando este serviço aos coUectores, então Cl'eados pela lei de 27
de ag03to de 1830, a qual regulou de novo o mesmo serviço.

i) ii.. extincção da Me3a do Despacho Maritimo, creada em 1810,
passando as suas attribuições nesta Côrte para a Administração
elas Diversas Rendas, e n03 outros portos do Imperio para, as
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estaçõe" arrecadadoras dos direitos de sallida, tudo na fôrma da
lei de 10 de setembro de 183:),

j) A abolição da Cbancellaria-mór do Imperio e da superin
tendencio. dos novos direitos, pela lei ele 4 de dezembro de 1830,
passando o serviço da publicação das leis para as respectivas
Secretarias de Estado, e o das rendas ou impo'tos para o Tbe
souro Nacional.

h) A creação de «Mesas de diversas rendas» nas provincias em
que fossem necessarias, refundindo-se naquellas as Mesas ele
e:x;po?'taçiío e as alfandegas do dizimo li algodão, nos logares onde
houvesse taes estações (lei orçamentaria de 15 de dezembro
de 1830).

l) A abolição de certos empregos, dispensaveis ou inuteis, taes
como: de intendentes do ouro, nesta Côrte e n1. provincia da Bab ia.
(lei de 15 de setembro de 1827), de cOITedo;' da Fazenda Publico.
(lei: de 22 rle outubro de 1827), desellador de fazendas nas Alfan
degas elo Imperio (lei de 6 de outubro de 1828), de administrador
da Alfandega da v illa de Santos, na provincia de S, Paulo (Iai de
26 tlejunho de 1830), etc" etc.

- Não seria mister adduzir, que além das medidas acima indi
cadas, vJ.rias outras foram igualmente ?'eCOmmendlldas ou
adoptadas mesmo, durante o governo de D. Pad:'o r. a coUecção
das leis e actos officiaes desse reinado sobram decretos, avisos,
ordens, circulares, etc, etc., sobre a materia da Fazenda, em
todos os seus detalbes, Quasi tudo, porém, si não pecca va por
incompleto e inefficlz, perdia o seu valor relativo, pelo vicio
ra.dical das proprias repartições, a que estavam principalmente
confiados os direitos e interesses da mesma Fazenda, Nlo 11a
leis boas nas mãos de executores infieis, ou inllabeis e inclpazes,

Ainda que não esteja em nosso intuito fazer a critica cir
cumstanciada da administração financeil'a, com a qual se houve
o paiz, ao começo da sua vida de Estado livre e independente,
não podemos, comtud9, deixar de dizer que, segundo os
documentos e os testemunbos dos proprios estadistas da época,
o primeiro reinado bavia principiado, sub'istiu, e findara, sem

nunca te?' conhecido ao certo, nem o quantum elas rendas publicas,
nem o quantum das clespezas elo Estado, «porque a administração
da Fazenda carecia de dados exactos para ~ffirn:ial·o»,

{
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Semelhante confissão se encontra nos proprios considerandos
elos p)'ojec/os e l'e{ol'/lW', nos relatarias do governo, nos pare
ceres das commi SÕ3S do Corpo Legislativo, etc., etc.

O parecer da Commissão de Fc1zenda da Camara dos Deputados
de 17 de agosto de 1826, depois de haver severamente extra
nhado que o defeitJ do quadro dos propríGs 1'laCiOl1Ms, apresen·
tado com o Relataria do :tIinistro da Fazenda, chegasse a tal
excesso que, debaixo daquella denominação, sômente appare
cesse uma lista dos bens nacionaes existentes nesta provincia
(Rio de Janeiro) e mais alguns outros, sem as precisas infor
mações do valor, quantidade e qualidade de tae' bens, accrescen
tara:

« Depois dos PI'opI'ios ltacionaes, segue·se tratar da receita
e despeza do Thesomo. Porém, as relações das entrarIas nos
di1f~rentes cofres das provincias, resumidas em um quadro de
receita, segundo vem no Relataria do Ministro, estão longe de
fornecer os conhecimentos necessarios para, com certeza ou a")
menos com razoada approximação, se determinar qual seja a
renda ardina ria da nação em todo'o Imperio ; e o mesmo acontece
pelo que respeita á sua despeza. Por em quanto, supposto se
diga ahi, que a receita monta a 13.439: 525 867, e a clespeza seja
de 12:8;l8:331 438, resultando do b31anço destas duas quantias
um saldo a faVal' da receita importante de um milhão e qui
nhento- mil crusados; todavia, não pôde a commissão informar
li. esh Camara, qual eja o anno a que este quadr se refere, pois
que, ,endo o processo seguido nrste trabalho o som mar- e as
entradas dos cofres das diversas provincias constantes de balanços
de épocas diversas e desencontradas; é elie ant·es uma amal
gama des es mesmos balanç03 do que a demonstração exacta do
estado actual da correnteza da receita e despeza do Thesouro,

« Na verdade ninguem poderá dizer que a somma do balanço
da pl'ovincia d Ceará do anno de 1822, com as das provincias do
Rio Grande do Norte, Pará e Goyaz, do anno de I 23, cs (as
provincias do Espirita Santo, Sergipe, Parahyba d arte e
Minas Geraes, do de 1824, e os das mais provin....ias do de 1825,
se possa considerar como operação capaz de demonstrar o e tado
da renda publica e sua despeza no fim deste ultimo anno. Além
de que (observa mais a commissão) nesses mesmos balanço
veem acreditad,1s, COIl}O receita ordinaria, muita. parcellas que
constituem renda eventual, as quaes convém extremar: e por
is'o, depois ele as ter comparado e attendi o no calculo, se p.=r
suade não exceder a receita ordinaria da Renda Publica do Im
perio a 10.000:000$000, computada mesmo sobre a hypothese dos
referidos balanço. , que o ministro tomou por bas: da sua. expo
sição a e te respei to. »
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Em 1827, a mesma Commissão de Fazenda da Camara dos
Deputados, no seu parecer de 27 de julho des'e anno, ao ter de
referir-se á especie, de que nos occupamos, escrevera o seguinte
topico:

« Tendo deste modo desemp3nhado as duas mais importantes
incumbencias, a commissão oCCupou-5e da organisação do The
souro e da reforma das Juntas de Fazenda das provincias. Disse
o ministro em suas reflexões, que era mister inspeccionar estas
multiplicadas gn~tas de Caco, porque elle não sa.bia onde ir buscar
expressões para. encarecer o estado de perturbação e desol'dem
em que elIas se a~11avam, e fazer punir os desvios e prevari
cações, cortando sem piedade pela imbecilidade e pela ignorancia
dos empregados.

« ... A commissã já apresentou á Camara o seu projecto de
lei para a organisação do Thesouro e a extincção dessas Juntas
provinciaes.»

o projecto alludido não chegou a ser convertido em lei,
durante os restantes annos do primeiro reinado.

- Ainda no Relatorio da Fazenda de 1832, o ministro Bernardo
de Vasconcellos, informando ao Oorpo Legislativo do estado da
revisão das contas e fiscalislção das rendas, as,im se expressara:

« Infelizmente pareceu desconhecida ao nosso Thesouro a sua
importancia, apezar de ter sido elle p01' vezes dirigido por
homens que teem direito á nomeada de mestres na materia, Ahi
não houve nunca, nestes e em Olil?'os assumptos, um 5ystema
regular e fixo; cada um contador procedia a capricho, pouco zelo
se empregou mesmo na exacção e pontualidade da escriptlll'uçâo.
porque os dia1'Íos mais acleantaclo ainda não mostram todas as
operações de 1827; alguns livros apenn.s conteem o titulo ex
terno, os de contas correntes geraes teem consideravel falb. de
contas e de exacção de outras; os dos thesoureiros e pagadore
não excedem a 1818, e os de Registros muito precisam para estar
em dia. Dnqui procedeu haver ne 'te assumpto o maior descuido
e m0smo criminoso abandono; não e exigia opporlunamente a
collecta, não se solicitavam os saldos, ignorava-~e quem eram os
responsCtveis e até quasi as contas que se deviam tomar! ...»

Depois da opinião baseada do ministro, ouç::lmos tambem o
breve juizo de um escriptor, não menos competente, acerca das
nossas praticas financeiras dessa época.

Eis como o Sr. Canclido B. de OliveÍl'a (foi ministro da Fazenda
e depois Senador do Impel'io) se externa sobre esse particular/
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no seu importante livro-Systema Financial do Bra~:t, publ icado
em 1842:

«Nesta parte da administração financial não se mostrou o
governo po!'tuguez mais avisado do que acerca do srslema de
i nposições, porquanto, com a mudança da séde da monarcl1ia
para o Brazil, leva!'a tambem comsigo todos os vicios da.s estações
publicas de Portngal, que enxertara nas que aqui de novo se
crearam com inteira analogia áquella. E' a im que por tal
occasião se in tituir.. m no Rio de Janeiro o Real El'ario e o Con
selho da Fazenda, para o fim de exercerem 110 Brazil a admi
nistração suprema d"s finanças ne ta parte da mon<Lrchia, co
piando-se fielmente na ua organisação as estações analogas de
Lisboa.

« Incumbido o Erario das runc,ões fiscaes, propriamente admi
nistrJ.tiva , foram commettidas ao Con elho da Fazenda uma
inc0J'!1pletajuri dicção cou enciosa em objecto do fisco, e mal de
finida supel'intendencia obre a arrecadação publica, a qual nunca
tivera effeito Sillão indirectamente, e no caso especial sómente
das rendas cüntl'ataclas, em razão de serem t) contractos desta
natureza celebrados por intermedio desse tribunal.

« Nas provincias existiam já a es,e tempo a o tações denomi
nadas Juntas de Fazenda, que ficaram sub i tindo com indiscri
minada subordinação, cujas fnncções cumulativamente exerciam
nos respecLi V03 districtos de sua jurisdicção.

« A exacção dos impostos se l'ifectuava geralmente por inter
medio de rendeiros ou em pouco' c os POl' coll ctOl'CS especiae ,
quanto aos direitos de impol'taçi'ío e de exportação; sendo
aqueUes, como o'too, immedialamente subor iinac10s na provin
cias ás respectivas Junta' de Fazenda, e na Côrte ao Real Erario
e ao Conselho de Fazend .

« 'eria por extremo I ugo e por outra parte sem proveito
algum fazer aqui a analyse circumstaociada dos defeitos inhe
rente a. emelhanle y tema admini trativo, o qual póile er
perfeitamente ymboli ado pela concep~ão de um co 'po cJmposto
de disparatado membros e go,ernado por dua cabeças eivadas e
discordes, cujos eireitos julgo assaz caracter,sadus nas eguintes
observações:

« l." Que os mais importantes empl'egos das Alfandegas se
davam como omcios de propriedade vitalicia a quem tinha em
seu fil.vor valimento proprio ou a indispensavel protecção de
altos patronos, e em muitos casos com sobrevivencia de paes a
filiw.

« 2." Que os contracto' de rendas, especialmente os celebr,'\, os
nas provincias, ,e faziam em regra sob o' au picios do mai::;
escandaloso patronato das pr pI'ias autoridades fiscaes, c m
enorme prejuizo da fazenda publica.

« 3." Que, finalmente, o leal Erario, durante o tempo ila sua
ge3tão, nunca soub o qUg aJ"i'ecadou nem o que deSpJ;lde'~ cm todo
o Brnzil, e o que ainda mais maravilha, nenhuma das Juntas

A. c. 2J
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da Fazenda se achava habilitada para dar um balanço regular
de suas limitadas transacções de receber e pagar! »

Acceitando, como de inteira veruarle, o juizo, que acabamos de
transcrever, e concluindo com o mesmo quanto pIre eu-nos
conveniente informar acerca da administração financeira do pri
meiro reinado, é todavia de justiça ainda dizêr : que esse estado
de cousas, tão irregular, não significava sámente a negligencia
dos estadista e homens de governo em promover o:; meios e
as reformas, sabidamente necessarias; será, talvez, de Ino-llhor
razão suppor, que a diillculdade persistente das circumstancias
politicas de então fàra de tal ordem, que obstasse a realização
QOS mais justificados fins e intuitos ...

"III-REORGANISAÇÃO FINANOEIRA DE 1831

114. Por melhor pensadas e completas, que fossem as reformas
do systema tributario emprehendidas pelo governo da Regrmcia,

ás quaes alludimos em outra parte (pag, 227), ellas deixariam
de produzir os seus bons eLreitos, desde que faltas e 1,essoal

aclministrati'Do, convenientemente organisado, para dar-lhes a
devida execução,

Levado com certeza desta convicção, o referido governo,
emquanto por um Indo se esfol'\,ara por crear e bem regular as
fontes da receita publica,- por outro. tratara igualmente de
reorganisar as repal,tições aclministmtivas, do modo que parecera
o mais acerta lo, em vista dos fins peculiares, a que as me mas
se destinavam,

A primeira, e a mais importante reforma deste genero, roi
a ol'ga,lisaçtio elo 'l'ltesOI{l'O Publico Nacional, ficando extinctos o
Erario Regio e o Conselho da Real Fazenda,-e a c?'eaçcêo das
Thesoltl'(!?'ias de Fa:;enela em cada uma das províncias, no termos
da lei de 4 de outubro de 1831.

Esta reforma de caracter geral e organico fàra, sem duvida, a
atisfação de uma grande necessidade para a administração

financeira do Estado, Por ella foi instituido o Thesouro
Nacional, como Tl'ibtmal Sttpl'emo na direcção e fiscalisação da
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receita e despeza pnblica: (19) - inspeccionando a al!recadação,
distribuição e contabilidade de todas as rendas publicas, e deci
dindo todaa as questões administrativas, que a taes respeitos
occorressem (art. 6° da lei cit,)

O Tribunal compunha-se de um presidente (o ministro da
fazenda), um inspector geral, um contador geral, e um procura
dor fiscal, todos elIes de uomeação do Imperador, com as suas
competencias e attribuições discriminadas na lei.

Além das divisões ou ?-epartições do serviço, que a cada um
desses funccionarios competia dirigir, como chefe, tinha ainda o
Thesouro Nacional uma Secretaria, uma Thesouraria Geral e
um Cartorio ou Archivo.

Dos membros do Tribunal só o seu presidente tinha voio
deliberativo,-os demais tinham-no simplesmente consultivo,
ficando, não obstante, ?'esponsaveis por seus votos, quantIo fo'
sem oppostos à,s leis, ou contra os interesses da fazenda publica.,
ou manifestamente dolosos.

Competia :LO Tribunal do Thesouro Nacional:

I. A suprema direcção e fiscalisação da receita e despeza na
cional, inspeccionando a arrecadação, distribuição e contabilidatle
de todas as rendas publicas e decidindo todas as que tões admi
nistrativas, que a taes respeitos podessem occorrer.

ll. A suprema administração de todos os bens propriosda
Nação, que não estivessem por lei a cargo de outra repartição
publica.

m. Tomar annualmente conta a todas as repartições publica
por onde se dispendes em dinheiros da Nação, maneIando passar
quitações, quando correntes, ao respectivos thAsoureiros, rel:
bedores, pagadore ,ou almoxarifes, e mandando proceder contra
elIes, quando illegaes.

IV. Propor as c ndições dos emprestimos, que por lei hou
veosem de ser contrahidos dentro ou tOra do lmperio, tiscalisando
a observancia das que fos em estipuladas.

V. Fixar as condições e lleterm inar a arrematação dos con
tractos, ou de receita, ou de de peza na côrte e provincia do Rio
de Janeiro.

VI. Examinar o estado da legislação sobre fazenda, para
repre entar ao governo, indicando-lhe os pontos em que encon
trasse defeitos, insulficiencia, ou incoherencia, afim de que

(191 o al't. i70 da C.lIlsUtuiçiio do Imperio mandal'a instituil' u,n Tribunal,
debaixo do nOlDo do Thesoul'o Nacional.
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eUe propuzesse ao Corpo Legislativo as medidas que julgassa
convenientes.

VII. Observar os efl'eitos que pro uziam, ou viessem a pro
duzir, os tributos existente", ou que paea o futuro se derra
massem obre os diversos ramos de riqueza nacional e propor
a taes respeitos o que entendess mais vantajo o á prosperidade
da ação.

VIII. Exercitar toda a j uri"dicção voluntaria, que até então
exercia o extillcto Conselbo 'la Fazend~, a respeito de habili
tações, ordenJ.dos, tenças e pensões; do a sentamento dos pro
prios nacionae ; dos contractos das rendas publicas; e da ex·
pedição de titulo, on diplomas a to os os officiaes de fazenda
ubalternos do Thesouro Publico. Exceptuadas as habili-

tações dos herdeiros e cessionario' de quaesquer credOl'es da
Fazenda nas provincias do Imperio, as quae' poderia ln ser feitas
perante os juizes territoriae , ouvido o procurarIor fiscal.

IX.. Instituir um rigoro"o exame do stado da actual arre
cJ.dação e distl'ibuh:ão das rendas nacionaes da côr'te e pro
vincias r10 lmperio, podendo demittir, ou aposentar, todos
aquelles empregarI s (e fazenda que, mediante o exame insti
tuido, fos'em reconhecidos com defeito pbysico ou moral que
os inhabilitasse para continuar a servir, ou fo, em convencidos
de clpleix , ou aba o no exercicio de ,uas obrigaçõe-.

X. ln peccionar niio _ó os omciaes empregados nas di1l'erentes
repartições de fa,zenrla immediatamente ,lepen lentes do mesmo
Thesouro, como tambem aquelles que tivessem J. seu cargo a
receita ou de peza dos dinbeiros publicos em estações de
pendentes de outra jurisdicção, como algumas Iabricas e
oflicinas nacionaes, que por e~te motivo lhe fica·vam subordi
11uclas.

XI. Promovee tu 10 quanto fosse á maior bem e de interesse
para a Fazenrla Publica.

Competia ao presidente do Thesouro:
I. Levar á augu ta presença do imperador todos os negocios

do tribunal, que exigissem eu conhecimento, approvaçiio e
aS8:gnarura.

II. Assignar e apresentar annualmente, até ao dia 8 de maio,
á Assembléa Geral Legislativa, j untllmente com o seu relatorio,
a conta'geral da receita e despeza elo ThesoUl'o Nacional, per
tencente ao anno que e findou, e o orçamento da receita e o
da despeza para o anno futuro.

III. Submetter á Assembléa Ger'al Legislativa quaesquer planos
de melhoramento, regimentos e outras medidas legislati vas que
o tribunal julgasse convenientes ao bem publico e dif,nas de
con ideração da mesma as embléa.

IV. Deliberar em tribunal sobre tojos os negocios (a com
petencia do Tllesouro J. cional.

Y. Submetter ao imperador, com uudiencia do tribunal, a no
meaçã dos officiaes (e fazenda, que devessem ser propostos
pe~os chefes das reparl ições respectivas.
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VI. Communicar ao tribunal as determinações do governo e
repartir pelos seus membros os trabalho. extraordinarios, que
podessem occorrer, e que tivesse por conveniente elJcarregar-Ihes.

VII. Expedir em seu n me, e assignar todas as ordens, iu
strucçõe:l, titulas ou diploma", que fossem expediJos em tri
bunal.

VllI. Assignar as quitações, que fossem dadas em tribunal, e
sub criptas pelo contador geral, aos principaes officiaes de fa
zenda, a saber: na côrte ao inspector da fazenda, e pagador
geral, e nas provincias aos respectivos inspectores ele fa-
zenda. .

- Todo o expediente a cargo elo pl'esidente do Thesouro era
feito pela Secretaria do mesmo The30uro.

- O Inspector-Geral era o vice-presidente do Tribunal do The
souro, e como tal, fazia as vezes do presidente.no expediente e
regimen do Tribunal, excepto na assignatura das ordens.

Além de outras attribuições especificadas na lei, competia ao
Inspector-Geral: I) a fiscalisação particular da arrecadação,
administração, distribuição e contabil idade das rendas nacionaes
em todo o Imperio, exercitanrlo esta sua attribuição por meio
dos respectivos inspectores de fazenda, ou chefes das Thesou
rarias da provincias do Impel ia ; 2) reso1',er e expedir todos
os negocias, que não fos"em da privativa attribuição dó Presi
dente em Tribunal, dando-lhe todavia conta na seguinte confe
rencia das resoluções e ordens, que n.~sim tivesse expedido,
etc., etc.

- O Cont::\dor Geral era o chefe da Contad01'ia da Reviscio, e
substituia ao Inspector-Geral, nas suas faltas ou impedimentos.

Competia.-Ihe, além do mais: I) dirigir e inspeccionar are·
viscio, ou exame, não só material, mas tambem legal de todos os
balanços e contas da fazenda, que subissem ao Tribunal do The·
souro e de todas a' Thesourarias das provincias do Imperio,
assim como, (le todas as repartições ou e tações, pelas qnaes se
arrecadassem ou despennessem dinheiros da nação: a re,isão
ou exame matet"Íal dito referia-se a clescob?'i?' o merito a?'ithme
tico das conta,; ; e o legal estendia-se a indagar: a) si as rendas
tinham sido arrecadadas, recebidas e administradas pelo modo,
e no tempo determinado nas leis e ordens, que as autorisavam
e regulavamj-b) si as nespezas ou di tribuições das rendas
tinham sido feita pelo modo e no tempo marcado na lei e
ordens que as autorisavam e as regulavam; - 2) formar o
plano, ou fixar o systema de escripturação, que se devia
seguir em todas as repartições de fazenda, quae quer que eUas
fossem, anoptando, como base, o methodo mercantil por partidas
dobradas, fiscalisa.ndo a sua boa, geral, e uniforme execução,
etc., etc.



454

- O Procurador fiscal era o membro do Tribunal do Thesouro,
especiaZmente encan'egado de vigia1' sobre a execução das leis de

Fa;;enda. Era sUbstituído, nos impedimentos, por quem o go
verno nomeasse interinamente.

Além do mais, competia-lhe: I) interpor o seu parecer, por
escripto, sobre todos os negocios do Tribunal, que versassem
sobre objecto de execução de lei j- 2) promover o contencioso da
Fazenda Publica, f1scalisando as execuções della, indican(10 os
meios legaes para compellir os devedores remissos, e repre
sentando ao Tribunal a negligencia dos juizes encarregados das
mesmas execuções.

- A Secretaria era a repartição, por onde o ministro da
fazenda e o Tribunal do The ouro Nacional e o inspector geral
faziam expedir as suas resoluçãe e ordens ás Thesourarias das
Provincias e ás demais estaçõe de Fazenda. Tinha por chefe o
proprio inspector geral.

- A Thesouraria Geral era a repartição, pela qual o Tribunal
do Thesouro realisava a elfectiva arrecadação e distribuição das
rendas gemes das provjncias do Imperio, e de todos os fundos,
que não fossem privativos das mesma ,- bem como, das rendas
publicas do municipio e cidade do Rio de Janeiro, Tinha por
chefe o thesoureiro geral.

- O Cartorio era o archivo do Tribunal do Thesouro, onde de
viam ser depositados t.odoa os papeis findos de todos os tri
bunaes, que tivessem relação com a Fazenda Nacional, e estava
á cargo de um cartorario e um ajudante deste.

- Havia mais, annexa ao Thesouro, uma repartição deno
minada - Thesow'M'ia dos onlenados, composta de um
thesoureiro, um e crivão (la receita e dpspeza, um aju
dante, um fiel e dous escriptul'ari os. Por esta repartição se
fazia o pagamento dos ordenados dos empregados em geral,
dos pensionistas, da dotação do imperador e membros da família
impel'ial, dos sub idios dos membros da Assembléa Geral Legis
latl va e despezas do seu expediente, dos secretarios de E'tado,
finalmente, de outras despezas, que se podessem capitular de
baixo dos vocabulos - ordenado e expedientes das repartições
publicas (lei cit., art. 83, e alvará de 28 de junho de 1808,
tit. IV,§ IV).

Pelo que toca as Thesourarias de Fa..enda, creadas nas pro
vincias, eBas se compunham: de um inspector, um contador e
um procurador fiscalj eram todas subordinadas ao Tribunal do
Thesouro Nacional, e destinadas para administraçe'"io, arrecadaçcro,

dist1-ibuição, contabilidade e (iscaZisaçi1o de todas as rendas pu
blicas. Tinham jgualmente, nas divisões do serviço-uma Conta-
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doria, uma Thesouraria e Secretaria, servidas por um certo
numel'O de empregados, que variava segundo a importancia dos
serviços de cada uma dellas. (20)

O iu'pector de fazenda da provincia era nomeado sob proposta
do Tribunal do Thesouro, e ao mesmo competia:

I) a fiscalisação da arrecadação, administração, distribuição e
contabilidade das relil.das da província ;

2) a execução das deliberações do Tribunal do Thesouro, com
municando-as por escripto á respecti vas e tações, que lhe eram
subordinadas;

3) in peccionar todas as admiuistrações, recebedorias e
paaudorias das rendas publicas da província, arlvertindo aos
empregados, em que achasse negligencia ou defeito, e dando
conta, quando precisassem ser corrigidos por meios severos, na
côrte ao Tribunal do Thesouro, e nas províncias aos presidentes
de~tas, que em Conselho podiam su pendeI-os, e mandaI-os
processar, si o caso fosse para í so (art. 53 da lei cit.) (21).

Os contadores de fazenrla da provincia e os procuradores fis
cae as'i'tiam ao despacho do inspector, mas sémente com voto
con ultivo; desempenhando, quanto ao mais, funcções analogas
ás do Contador Geral e Procurador fiscal do Thesouro Nacional,
muito embora, strictamente limitadas aos negocios da fazenda
da respectiva circumscripção.

Mais algumas disposições ela Reforma de 1831 :
- Conferiu'ao Tribunal do Thesouro a jHl'isdicçcro volunta1"ia,

que era exercida pelo extincto conselho da {a:;el1da, p:1ssando
a contencio a para as autoridades judiciarias competentes.

- Estabeleceu o exame e concurso sobre os principias da
grammatica da língua nacional, da escripturação paI' partidas
dobradas e calculo mercantil «unindo a isto boa lett1"a, boa con
ducta moral e idade de 21 annos pal'a cima», como con ição,
para que o individuo podesse ser admittido para o serviço da
fazenda, e definia os direitos dos respectivos empregados, em
vista da antiguidade ou merecimento de cada um.

- Declarou em vigor, como si foram partes della, todas as
dispo iç',õe elo aIvará de 28 de junho de 1808, constantes dos

(20) Pela Ordem do Thesouro de 12 de outubro de 1 33 foram clivididas'em
cinco classes, conforme o nnrnoro e vencimentos dos seus empregados. .

(21) Sohre n intel'Cerencia dos Pre idenles de prodncia nos negocias dn
fazenda é de vãr : os arts. 4 , 53, 85, 7 e 113 dn lei de 4 de outubN de 1 31 ;
- lei n. 38 de 3 de outubro de 1 31 ; com ns limitações e exigencias d" decret
n. 15 de 7 de maio de 18\2, - bem como, o decreto n. 4614 de 24 de dezembro
de 1870,
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titulos 3", 4", 5", 7' e 8'. Taes disposições continham as regras e
normas, que se deviam observar nos di versos serviços do Tlle
souro, já quanto á esc)'ipturaçiZo e assentamento, já quanto aos
processos da contabilidade em geral. (22)

- Estatuiu para a Camara dos Deputados, na cÔl'te e provin
cia do Rio de Janeiro, a obrigação de nomear todos os annos
uma ou mais commissões dos seus membr~ p1l'a, á vista dos
livros, linhas, folhas e mais documento originaes da receita e
despeza de todas as repartições, informarem sobre a sua legali
dade e tudo o mais que conviesse; sendo este dever incumbido
llas .provincias aos conselhos geraes, os quaes em vista dos
resultados de suas commissões, deviam propor á assembléa
geral ou ao Poder Executivo as mediuas ou providencias, que
entendessem utei '

- Regulou o modo do pagamento dos juros e amortização
dos empl'estimos ~xterJ1os, bem como as ?'cmcssas, que ueviam
ser feitas para esse mister,

- Impoz, finalmente, ao presidente do Tribunal do Thesouro
(ministro da fazenda) a obrigação de apresenta.r á assembléa
geral, no principio de cada sessão, os quadros da receita e
despeza publica de todo o Imperio, e bem assim, um relatorio cir
cumstanciado da execução, dada á lei, daI! difficuldades e incon
venientes encontrados na pratica, propondo igualmente as
alterações que julgasse necessarias, etc,

A' esta reorganisação das repartições centmcs supel"io1"es

( o Thesouro Nacional, e as Thesourarias das provincias) se
guiram-se as das Alfandegas, das lilcsas das divci'sas ?'cndas,

das collcctorias, e mais estações arrecadadoras subordinarIas ;
umas, feitas logo cm cumprimento das disposições da lei orça
mentaria de IS de novembro de 1831, e outras, em virtude de
leis e actos posteriores; sendo agora melhor discriminadas, a
esphera das competencias e a subordinação hierarchica das
repartições fazendarias e do seu pessoal, segundo a ordem,
natureza ou conveniencia dos diversos serviços,

(;<2) Vide o Alvará cito elD Append;ce desle Tilulo,-o o Regulamento de;<8
de abril de 1832, que dispoz ele novo sobre taes matarias.
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Nas provincias, todas as repartições ou estações fiscaes
ficaram dependentes das Thesourarias respectivas, e estas, di
rectamente do Thesouro Nacional; de maneira que, da unifor
midade das normas e da convergencia dos meios adoptados, fôra
licito esperar resultados geraes concordes, mais completos e
satisfactorios.

E ainda que, na pratica, tivesse falhado uma grande
parte de ses resultad"os, e, em vez dos mesmos, appara
cessem defeitos numerosos e prejudiciaes á boa marcha do pu
blico serviço; me mo assim, é forçoso reconhecer, que a reor
ganisação financeira de 1831 foi um progresso e um melhora
mento nas condições da época; e que, não obstante alterada em
varias das suas disposições, alla subsistiu, como elemento basico,
em todas as "eo"ganisações postel"iO?'es até ao fim do Imperio, e
póclia-so mesmo dizer,- até á presente data.

Este facto tornar-se-ha, com effeito, incontestavel e patente a
quem se der o trabalho de confrontar os traços geraes ou funda
mentos da alludida reorganisação com o das reformas succa
daneas.

115. Mas as reformas emprehendidas pelo governo da. Regencill.
não se limitaram á reOl'gani ação das repartições ou serviços:
ellas comprehenderam, além dos impostos de que já tivemos en
sejo de tratar, todas as outras especies da economia financeira,
como é facil de verificar das diversas leis, decret03 e mais actos,
- uns, rela ti vos á extincção de empregos e despezas desneces
sarias, e outros, referentes a melhor distribuição dos trabalhos,
á boa classificação das materias, ás regras uniformes da contabi
lidade, etc.

São as leis orçamentarias desse periodo, as que contém as me
lhores dispo ições a respeito (23); e na conformidade dellas, deu-se
nova regulamentação aos varios sel'viços, com vantagem mani
festa para os fins e misteres da administração financeira.

Longo seria, si quize>semos, já não dizemos analysar, mas sim
plesmente enumerar, as principaes disposições das leis, decretos,

(23) As di~posições permanentes das primeiras dessas leis foram mandadas
compillnr pera derreto de 12 de ahril de 1835.
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regulamentos, instrucções e mais actos officiaes, que foram então
expedidos no intuito de cor rigir ou melhorar as praticas
existentes. Dentre tão numerosos documentos, indicaremos
apenas alguns poucos, que teem relação mais directa com o
objecto do presente Titulo, taes como:

1) O decreto de 7 de outubro de 1831, regulando a nomea.ção e
serviços dos collectores,em execução da lei de 27 de agosto de 1830,

2) A lei orçamentaria de 15 de novenibro rle 1831 a qual,
além de outras disposições concernentes á administração da fa
zenda publica, ordenou (art. 54) que todas as arrecadações de
impostos, até então, á cargo dos jui.•es territo?-iaes, fossem reita
e fiscali adas peras mesas de divel'sas ,'endas, ou por eoUee/ores
commissarios. Pelo regulamento de 14 de janeiro ele 1832 se
deram as regras e providencias a este re peito, cessando, conse
guintemente, essa confusão inconveniente, que fazia da autori
dade .iudiciaria um agente do fisco e viee-versa, com desvantagem
sabida e manifesta para o serviço publico,

3) Os regulamentos de 14,25 e 28 rle janeiro, de 8 e 18 de fe
vereiro de 1832 sobre as collectorias geraes,

4) O regulamento e instrucções de 26 de abril de 1832, sobre
a escriptmação e contabilidade rIas Tllesourarias do rmperio,

5) O decreto de 16 de julho de 1832, mandando pôr em ex
ecução o regulamento das Alfandegas de 25 de abril do mesmo
anno, (Mais a este respeito: r guiamento de 23 de agosto
de 1832,- Resolução legislativa de 3 ue setembro de 1833,- e
regulamento de 20 de setembro e 17 de novembro de 1834-e de
22 de junho de 1836.)

6) O regulamento das «administrações das diversas rendas» de
26 de março i1e 1833 (lei de 24 de outubro de 1832, art, 27,)

7) O decreto de 25 de novembro e o reO'ulamento de 6 de de
zembro de 1834,-especial para a Recebedol'ia e Administraçcío
das rendas intemas do Rio de Janeiro. (24)

8) O regulamento de 30 de maio de 1836- para as «Me as das
diversas rendas», Este regulamento mandou:- substituir as
«AdminLtrações da diversa renda. no Rio de Janeiro, Bahia
e Pernambuco por outras sob a. denominação de Mesas do Con
sulado»; - extinguir as mesas das cliversas ?-endas, existentes no
Maranhão e Pará; crear recebedorias de rendas internas (á se
melhança da do Rio de Janeiro) na Bahia e Pernambuco, e nos
outros portos, onde houvesse Alfandega, servir esta de Mesa do
Consttlado ou de ReeebedO?'ia dita;-crear, finalmente, nos portos
de commercio e navegação costeira, que não tivessem alfan-

(24) EJ se decl'e~o de 25 de novembro separou a Thesoul'aria da provincia do
Rio de Janei 1'0 do Thesouro Nacional,G Cl'eOll no funicipio Nc.uLro a I'epal'tição
denominada Recebedoria das rendas elo municipio,e deu as providencias neces
sarias para o caso,
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degas,-mesas de "endas, que serviriam igualmente de Rece
bedorias de rendas internas, etc. (25)

9) O decreto legislativo n. 41 de 20 de fevereiro de 1840,
que ordenou a scripturação e contabilidade financeira por
exel'cicio, e deu outras regras da maior importancia sobre taes
especies. (As instrucções de l2de junho do mesmo anno deram
execução a esse decreto. )

10) O regulamento de 15 de abril de 1840, sob e a distribuição
e andamonto dos serviços da Contadoria Geral do Thesouro. (As
instrucções de 20 de junho do mesmo anno simplificaram me
lhor a sua e cripturação.)

11) O regulamento de 30 de abril dito, sobre a organisação
e serviços da Typographia Nacional.

12) O regulamento de 20 de junho do mesmo anno para a The
souraria dos ordenados, etc. (26)

116. No primeiro decennio (de 1840-1850), que seguiu-se á
moioridade do Sr. D. Pedro lI, não se realisou reforma alguma de
caracter geral ou organico sobre a administl'açeio da Fazenda
Publica. ,

Dos actos parciaes, mais importantes a esse respeito, podem
ser mencionados os seguintes:

I) A lei n, 242 de 29 de novembro de 1841, que instituiu o
jui;o p"ivativo para o feitos da Fa:::enda em I" instancia, resta
beleceudo assim o pri vilegio de furo para as causas da Fazenda
Nacional, que havia sido abolido pela lei de 4 de outubro de 1831,
(art. 01) e Disposição Provisoria, art. 18. Para execul,'ão desta
lei fora.m expedidas as instrucções n. 6 de 12 de janeiro de 1842
e po'teriormente, por intermedio da Di"ectol'ia Geral do Oon
tencioso, as instrucções de 31 de janeiro e 10 de abril de I 51,
para nso do:; procuradores dos feitos, as quaes consolidaram as
di posições, até então em vigor. (27)

O pessoal do Juizo dos Feitos compunha-se, além do juiz, de
um e crivão, um procumdol', pelo menos, um ou mais solicita
dore , nomeados pelo Governo, - e de dous oillciaes de ju tiça,
nomea'los pelos juizes (art. 5° da lei cito de 1841).

(25) o regulamento de 30 de maio .upl·adito e o de 22 de junho, nmbos de
i 36, al]U<lIJe sobre as mesas das diver as relidas e este sob"e as :llfandegas do
ImperlO ficaram sendo eon iderndos, como le.s organicas, para as reformas
posLeriores.

(2G) Revendo-se no Titulo I V deste li\'l'o os demais serviços, como o Correio,
Casa da ~[oeda, etc., Se encolltrar:l a indicllçiio de outrasileis e mais netos
regulameuLal'es, expedidos dUl'llote o govern da Rcgeneia.

(27) AS ultimas instrucções supradiLas ainda prevalecem, embom alterada por
di p osiçüe pnsLeriores; as primeira. de 1842deixllram de "igorar elll virtude dos
decrl'Lns n. 985 de 29 de fevereiro e n. 9893 de 7 de março de J • Vide
cm geral snbre II maLeria;- SOUZll Bandeil'a, Novo IIIanual elo j'rocUl'ador dos
Feitos da Fazenda - Rio 188 .
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2) O decreto n. 158 de 7 de maio de 1842, reCtulando os caeos
e modos em que os pre identes de provincias podiam ordenar
despezas, além das determinadas pOI' lei e ordens do Governo
Imperial, confllrme ao art. 48 da lei de 4 de outubro de 1831.

3) O de .re[,o n. 160 de 9 de maio do mesmo anno, I'egulanuo
a arreca·1ação do bens de defunto,; e ausen tes, vagos e do evento,
em conformidade à lei de 30 de novembro de 1841, art. 17.

(Mais sobre a mesma materia : decretos n. 422 de 27 de junho
del845en. 561 de 18 de novembro de 1848.)

4) O decreto n. 348 de 19 de abril de 1844, danrlo nova orga
nieação á Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda, para
melhor attender ás exigencias do serviço.

5) Ode reto n. 352 de 20 de abril dito, ol'ganisando as Paga
dorias lilitares nas províncias do Imperio (28), as quaes foram
reguladas pelo rlect'eto n. 378 de 14 de agosto do mesmo anno
de 1844.

6) O decreto n. 416 de 13 de junho de 18-15, autorisando e
regulando a arrematac:ão de alguns ramos da Renda Publica.

7) Odecl'etn n. 424 de 12 dejulho de 18-15, creando uma Con·
tadoria Geral da Marinha e dando-lhe regulamento. (Foi substi
tuido pelo decreto n. 448 de 19 de maio de 1846.)

8) O de I'eto D. 374 d 24 de setembro rIe 1845, autorieanrlo e
regulaw'o o arl'endamento dos terrenos diamantinos. (Tambem
sobre amateria: Re a u1amento de 17 de agosto (le 1846.)

9) O regulamento de 1 de dezpmbro de 1845, prescrevendo
regras eobre a materia de depositas publicas. (Tambem:-decreto
n. 498 de 22 dejaneiro de 1847.)

10) O decreto n. 451 de 15 de junho de 1846, reorganisando as
Recebedorias de rendas internas, etc.

- Os actos, aeimn. enumerados, referem-se a repartições de
fazenda ou a serviços de ca\'actel' striclamente administrativa da
mesma; mas, o trabalho realisado pelos poderes publicos no
decennio, a que aIludimos, foi, certamente, mais rompl'ebensivo
e relevante para o, misteres da economí::l. do E,tado em geral.

Com effeito, a regu1ameptação melhor dos impo tos,-a nova
fixação do p~drão monetario (lei de II de setembl'o de 1846)-, a<3
instrucções e regulamentos especiaes eobre os bens nacionaes e 03

serviços industriaes do Estado,-as boas regras da escl'ipturaçã.o
e contabilida.de financeira,-todas estas materias e outras ana
Iogas preoccnparam a constante atteução dos referidos podere,
como bem o altestam os documentos officiaes relativos. (29)

(23l Foram exlinctas pelo uecreto n. 871 de 22 de nove:nbro de 18;;1.

(29) Consullenl-se, di! preferencia, as disposições geraes das l.is orçamenta
rias do pel'iodo ('111 questão, e veja-se quanto já foi ['espectivamente mencionado
nos TItules IV e V do pt'eseute trabalho.
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§ IV - REORGANISAÇÃO FINANCEIRA DE 1850

117. Qua i vinte anno~ haviam decorrido, depois da r20rgani
sação financeira de 1831, e durante esse periodo, reh:ivamente
longo, se tendo assaz clesenvolvido as relações da economia do
Estado, - a necessidade de uma ,"ef01"ma administl"at:va sobre a
mesma tornara-se, de dia a dia, mais patente; e cumpria quanto
antes satisfa.zel-a, como condição indispensavel a boa gestão
dos dinhe:ros publicos.

Mais de um ministro da fazenda ja havia recla.mado contra
os defeitos e lacunas da organisação financeira suLsistente, ( O)
e apropria experiencia dos factos convencia da carencia de
meios, normas e expedientes, que provessem melhor aos dure
rentes casos da administração fazendaria "

Nestas circumstancias, foi em 1850 votada e promulgada a
lei n" 563 de 4 de julho~ a qual autorisara o governo para re
formar o Thesouro Publico e a Thesourarias das Província.
-«pondo logo em execução a mesma reforma,»-muito embora
deve:õse depois ser submettida à approvação da a.sembléa geral

legislativa.
De conformidade com esta lei, foi expedido o decreto n. 376

de 20 de novembro do mesmo anno, que e1fectuoLl a desejada
?-e01-ganisação fiYlancei'"(~, sendo depois melhor completada, no que
dizia respeito ás Thesourarias provinciaes de Fazenda., pelo
decreto n. 870 de 22 de novembro de 1851.

Os traços geraes da nova reforma podem ser apanhados das
poucas inr1iclções, que em seguida se olIerecem.

O art. lodo d.ecroto de 1850 resa:
O Tribuu:ll do Thesolll'.) Nacional serà composto do ministro

da fazenda, como presidente, e de quatro membros de nomeação
imperial que terão o titulo de conselho, a saber: o director
geral das rendas publiclS, o director geral da de peza publica, o
director gera.l da contabili ade e o procurador fi. ca.l do the
souro.

(30) Vide: Rebtol'ios dn Fnzenda de 1 3-, 1 14, i '~6 e iA7.
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Como já vimos, «pelo art. Ioda lei de 4 de outubro de 1831,

se tinha disposto sobre a organisação do tribunal assim: - o qual
serà composto de um pre5idente, um inspector geral, um con
tador geral, um proourador fiscal, que terão todos elies o titulo
de conselho e serão de nomeação do imperador.

« Nesta nova organisação alterou·se: l° o numero do mem
bros; 2° a denominação dalles, daudo-se a todos a de director
geral, porque o procurador fiscal tambem era director geral do
contencioso, na conformidarle do art. 25 do citado decreto.

« No relatorio apresentado na sessão de 1851, justificou o mi
nistro da fazenda esta organisação por elle ordenada.- A lei de
4 de outubro de 1831 (dis e elle) havia accumulado em alguns
membros do antigo tribunal, tão multiplicadas e imp l'tantes
fnncções que, por mais actividade e zelo dos que hOllve sem de
desempenhaI-as, impossivel fora satisfazerem cabalmeute a seus
deveres. O decreto, a que alludo, procurou evita.r este inconve
niente, dividindo por maior numero de membros o serviço da
suprema inspecção e fi~calisação das rendas publicas.- As at
tribuiçõe , que dantes competiam ao inspector geral do Thosou
1'0, foram divididas pelos directores geraes das rendas e 4e pe
zas pubUcas,- e á cargo do director geral da contabilidade
passaram as do contador geral. - Ao procurador fiscal não se
deram mais novas attribuições, mas com grande vantagem do
serviço, as que já tinha foram mais explicitamente designa
das; e com a creação da Directoria Geral do Contencioso se lhe
facilitaram os mei03 de as desempenhar mais prompta,opPJrtuna
e efficazmente.» (31)

- Desde muito sentida e reclamada, por se ter provado na. pra
tica a insulliciencia da organisação de 1831, como já se disse,
a refm'ma de 1850 foi geralmente acceita com b a vontade
e confiança; e os resulta'los obtidos vieram depois confirmar
as suas reaes vantagens, sem emqargo das lacunas, que a
pratica tambem fizel'a descobrir no maneio de vario' sel'
viços.

(31) Vide: Nota explieativa~ e jl1stifie:ttiva do deeret n. 736, pelo Conse
lheiro do Estado, J. A. da :3ilva "faia. Nithol'oy - 1852.
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Comparáda com a de 1831, verifica-se que a de 1850
não deixou de conservar, embora sob nomes e modos diffe
rentes, o plano geral e organico da primeira; mas a supe
rioridade da ultima é manifesta: j?- por ter melhor definido
as func ões e competencias, já. por ter creado esphera maior
ás attribuições dos cargos ou serviços, e já por ter final
mente adoptado, ou feito consolidar, regras e praticas, melhor
garantidoras da escripturação e contabilidade dos dinheiros
publicos.

Isto que dizemos refere-se ao Thesouro Nacional, quer con
siderado como Tribunal, quer considerado como Repartição
Central Superior ela Fazenda em todo o Imperio.

O mesmo pensamento presidiu á nova regulamentação das
Thesourarias das provincias, com subordinação, mais clara e
precisa, ao Thesouro acional, nos diversos casos.

- Pela reforma de 1850 o Thesouro Nacional ficou tendo as se-
guin tes divisões :

I Secretaria de Estado dos negocios da fazenda.
2 Directoria geral das rendas publicas.
3 Directoria geral da despeza publica.
4 Directoria geral da contabilidade.
5 Directoria, geral do coutencioso.
6 Thesouraria geral.
7 I" e 2" Pagadoria .
8 Cartorio.
As Thesourarias das provincias conservaram, com pequenas

modificações, a me~mas div:sões de serviço, que já tinham;
mas foram agora distinguidas em thesourarias de I" e 2' ordem,
sendo que na ultimas não havia o cargo especial de contador, e
o seu pessoal era muit mais reduzido.

As outras repartições (e fazenda, que existiam (e conti
nuaram) ao tempo da !'eorganisação financeira de 1850,
eram estas:

a) a Caixa de Amortisaç[o;
b) as Alfandegas; (32)

(32) Eram em numero de jg.
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c) as Mesas do Consulado; (33)
d) as Recebedorias no Municipio reutro, Bahia e Per-

nambuco; (34)
e) as Mesas de Rendas ,;
f) as Collectorias ;
g) as Agencias; (35)
h) a Administração dos terrenos diamantinos.

-Ainda que sem o caracter peculiar de repartição de fazenda,
mas, não obstante, ao serviço della e depandentes do Ministe
rio da Fazenda, tambem existiam:

i) o Juizo dos Feitos da Fazenda Nacional, instituido desde
1841;

j) 'a Casa da Moeda;
h) a Typographia Nacional (depois - Imprensa Nacional e

Dim"io Official) ;

m) a Administração d03 proprios nacionaes ;
n) a Curadoria de africanos livres;
o) os Almoxarifados de S. Paulo e Alagõas;
p) a Offidna ue apolices (Regul. de 29 de março de 1838).

- As repartições de fazenda ou estações fiscaes supraditas, em
bora allgmentadas ou reduzidas em seu I!PI)lero, ou modifi
cadas parcialmente em suas funcções e morlos de próceder
na fúrma de leis posteriores-, subsistiram, póde-se dizer, iuen
ticas até á extincção do Imperio em 1889.

- Durante esse largo espaço de tempo de 1850 a 1889, o tra
balho, por parte dos poderes publicas (executivo e legislativo)
sobre os varios ramos e serviços da administração d::L Fazenda
Publica em geral, foi realmente assiduo e ccrn certeza provei
toso: - numerosas leis, decretos e outros actos sobre a revisão

(33) Só havia no Rio de ,Janeiro, Balda e Pern"mlmco, em vil,tude do Re-
gulamento (Ie 30 de mai de i 36.

(3-1) "-'a",bem existiam no Pari!, Maranh[o o Rio Grande do Sul; mas foram
extinctns pelo deer to n. '1.015 de 2) de setembro do 1 '52.

(35) Além (Ia «Agencia. ,lo gado ", cread" pela Provi [o de 30 de abril de
i 33 o subordinada. á Rec~berrol"in. (10 Munici pio Teutr J ha-Yia I onde fos e
necess"rio a autol·is~dll.S pelo R p;ulallleuto de 30 de maio de 183;, re
sp ctivamente subordinadas is Colle torias ou Mesas de Rendas, etc. elc.
Antes da «Ageuciá. do gado» dita, havia na. CÔI'le a CoUectoria. dos im
postes das ca,'nes verdes (Provisão citada).
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dos impostos existentes ou a cl'eaCã? de novos, e os meios
regulamentares para melhor assegurar a sua cobrança e fiscali
sação;-leis, decretos, etc., sobre o serviço da divida publica,
activa e passiva; - leis e regulamentos sobre os actos e factos.
que constituem o dominio fiscal do Estado; finalmente, leis,
decretos, instrucções e ordens, no empenho de regular com segu •
rança e precisão a materia dos orçamentos e dos creditos addicio
naes, e a sua boa applicação ou distribuição, - em uma palavra
no intuito de realizar os serviços da receita e despeza publica,
mediante normas e praticas, que pareciam as melhores ou mais
efficazes, segundo os casos diversos, etc., etc. j tudo isso foi revisto,
reformado é modificado no empenho de acêrto e correcção.

Infelizmente, em muitos casos, tambem retormou-se para
peior ...

Não temos, porém, que deter-nos na especificação ou ana1yse
de todos es"es trabalhos, qualquer que tenha sido a sua impor
tancia e bons elfeitos ; porque, de uns já se fez a devida menção
nos Titulos anteriores, e de outros se obterá o preciso conheci"
mento, a.o tl'atarmos do paragrapho seguinte, em cuja materia
apparet:erão consubstanciados os acto principaes. a que impli
citamente acabamo~ Je alludir.

§ V - ORGANISAÇÃO FINANCEIRA ACTUAL

IIS. Tendo feito nos paragraphos precedente' um ligeiro re
[1'0 pecto das dilferentes organisações financeiras, pelas quaes se
regera a Fazenda Publica durante o Imperio, vamos no pre
sente expor a materia, sob o ponto de vista da legislação e da
praticas, ora vigentes; e para a sua melhor elucidaçc10 ou com
plemento, faremos trabalho duplo, isto é, indica.ndo os traços
geraes da administtação financeira, qual existia em lSS9, e as
modificações ou reformas posteriores, que constituem o actual
systema.

Não seria prêciso advertir, que a nossa exposição constará,
quasi exclusivamente, de disposições de lei, decretos, regula
mentos, ordens, já compillada e explicadas em obras especiae~,

A. c. 30
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que a esse respeito teem sido publicadas; e por isso, com relação
ao mais de um ponto, o nósso trabalho limita-se forçosamente a.
reproduzir o que já està coordenado ou dito por outros; diver
;si ficando, as vezes, SÓfJlente no modo e ordem seguida, ou
Ilas cOJ'recções e additamentos necessarios, para dar ao todo um
cunho de actualidade. (36)

I - Da competencia administrativa

- Em 1889:

119. Tomando a palavra. «administração», lato sensu, pMe·se
dizer, que a administração da Fazenda Publica no Brazil esta.va
a cargo, não s6mente do Poder Executivo, mas tambem da As
sembléa Geral Legislativa da Nação.

Com efl'ei to, nos termos expressas da Constituição do Imperio,
competia especialmente a este ultimo Poder:

I) fixar annualmente as despezas publicas e repartir a contri-
buição directa ;

2) autorisar o Governo para contrahir emprestimos;
3) estabelecer os meios para o pagamento da divida publica;
4) rf}gular a administração dos bens nacionaes e decretar a

sua alienação;
5) crear impostos, partindo a iniciativa da Camara dos Depu

tados (Const. cito art. 15, §§ lO, 13, 14, 15; art. 36, § l° e
art. 171), (37)

- Em 1895:

120. Compete privativamente ao Congresso Nacional:
1) orçar a receita, fixar a despeza federal annualmente e

omar as contas da receita e despeza de cada exercicio financeiro.

(36) Vide: Pereil'~ do Rego - Direito Arlminist,'atilJo; Silva Maia - Com
J)entU da Dircitll Financeiro; iuem - :JlJcl~Íjlo ,ta Ro(orma do l.'heSOlH'D 6
Thesou/'uri(lS Pro ill,ciaes; ll'el'nandes de Hat'('os - :lpoJtluillcnlos cJ,1J .Direito
FiH.anceil"D; Al'aujo e. ilv:l -PI'Z1ces~o A..dmin.istr,Jtiv.:> do Thosotwa ~YacioHal, etc.
- O lei~ol' ~alUbel'\ I'elevarà as repe~ições fre(Juen~es, as quaes ~or aam-se in·
~vi~aveis uo lUe~hodo pOl' nós n.dop~ado.

(37) Niio fal' mos n. ci~1ção de ~odas as disposições legislalivas ou governa
tllentaes sobre ns especies: as citações serão, em regl'a, dos actos de 4QrigelDP

<.(JU ocrellçã) I e dos que vigol'avam em 18sn j das leis ou .a.c~os intermediosJ>
:S.ómentc 10 licat'enlo~ os tDais relevantes», ou indispensaveis pUL'a a boa compre
11ensão dd~ flispo~içõe vigen~es. Vejam-se os textos das pl'oprias leis e actos
<citados, para a sua maior in~elllgencia.

I
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2) autoris'l.r o Poder Executivo a contrahir emprestimos e a
fazer outras operações de credito;

3) legi lar sobre a divida publica e estabelecer os meios para o
seu pagamento ;

4) regular a arrecadação e a distribuição das rendas federaes
(Const. Fed. cito art. 34, e mais arts. 29, 84 e 89).

Continuam em vigor, emquanto não revogadas, as leis do
antigo regimen, no que explicita ou implicitamente não for con
trario ao systema de governo firmado pela Constituição e aos
principias nella consagrados (art. 83 da Constituição Federal
de 24 de fevereiro de 1891).

- Em 1889:

121. Tomada em seu sentido, ]J~'opl'io ou stl'icto, a adminis
tração da Fazenda Publica estava, no geral, a cargo do Mi
nistro da Fazenda e do Thesouro Nacional, e, em particular,
ou nas suas espheras diversas, a cargo das Thesourarias de
Fazenda nas provincias, dos presidentes destas, e de outras
estações fiscaes e autoridades, nos limites e casos marcados nas
leis, como adiante se verá.

- O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda
era o chefe superior da arlministração da Fazenda em todo o
lmperio, e a exercitava: - ordinal'iamente, por intermedio das
repartições subordinadas ao seu ministerio ; - e extraordinaria

mente, pelos seus inspectores, delegados, ou commissões, conforme
exigiam o serviço e as circumstancias. (3 )

- Além de outras, especificadas nas leis, decretos, instrucções,
etc., eram attribuições exclusivas do ministro:

1) Conhecer, quer em pl'imeira instancia, quei' em gráo de
recurso, das reclamações sobre o contencioso administrativo da
Fazenda Nacional, salvo nos casos em que o Tribunal do The
souro tinha voto deliberativo;

(33) Os negocios da. Fa.zenda. tlstivera'll â. cal'~o do «ministro do Reino... a te
6 de março de 1821, q'lando pass1ram a con tiLuir ministerio separado, 'endo
então nOl1le~do seu primeiro miUlstro, o Coolle de Louzã , O. Diogo de
Menezes.



- 468-

2) Conhecer das questões que versassem sobre o cumprimento,
interpretação, validade, rescisão e eífeito elas finanças, e dos con
tractos celebrados com a administração da Fazenda, que tinham
por objecto quaesquer rendas, obras, ou serviços publicos, a
cargo da mesma administração;

3) Conhecer de todas as questões, em que fallava o Tribunal
Consultivo;

4) Applicar as leis e disposições concernentes á prescripção
quinquennal ou annual, ás reclamações contra o Esbdo por di
vidas passivas, seja qual fosse a natureza do tituLo om que se
fundas em, e tambem á prescripção dos 40 annos, quanto ás
dividas activas do Estado;

5) Levar á presença do impera~lor todos os negocios do Tri
bunal, que exigissem o imperial conhecimento, sua approvação
ou assignatura ;

6) Fazer a decretação e distribuição dos creditos concedidos
ao Ministerio d:1 Fazenda, e communical-o, bem como os dos
outros minísteríos, ás Thesourarias e mais estações competentes;

7) Tomar juramento aos membros do Tribunal do Thesouro
no acto de sua posse ;

8) Distribuir aos membros do Tribunal os trabalhos extraor
dinarios, que tivesse por conveniente encarregar·lhes ;

9) Assignar e expedir os decretos, regulamentos, instrucções,
ol'dens, circulares, etc., para boa execução das leis e regula
risação dos serviços;

10) Decidir igualmente em todos os casos, que lhe eram exclll

si'lJos,-oS recursos, que pelas leis e regulamentos em vigor
podiam ser interpostos dcl.s decisões das The30marias de Fazenda
e dos chefes das repartições fiscaes da Côrte e provincia do Rio
de Janeiro.

(Const. do Imperio, art. 102 §§ 12 e 13; Lei de 4 de outubro de
183L; Decrs. n. 736 de 30 novembro 1850,- ido n. 870 de 22
de novembro de 1851, - Id. n. 2343 de 29 de janeiro de 1859.)

- Em 1895:
122. Proclamada a Republica pela revolução de 15 de no

vembro ele 1889, e instituido na mesma data o seu Governo
Provisorio; continuou o Ministerio ela Fazenda a subsistir e func-
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eionar, como repartição superior deste importantissimo ramo
da administração nacional, sem a menor interrupção dos seus
direitos, praticas e tradições.

E logo, pelo respectivo ministro foram feitas e promulgadas
diversas reformas sobre os serviços principaes da Fazenda
Publica; cumprindo, com referencia especial à o)'ganisaçuo
administrativa, indicar aqui os seguintes actos:

- Decreto n. 14 de 27 de novembro de 1889, reformando a
Receberloria desta capital, etc.

- Idem n. 58 B de 14 de dezembro de 1889, extinguindo as
Recebedorias de rendas internas na Bahia e Pernambuco, e pas
sando o seu serviço para as respectivas alfandegas.

- Idem n. 58 C da mesma data, revogando o regulamento
de 29 de janeiro de 1884, que creou a Di1'ectoria do i71lpostO do
gado, como repartição independente da Recebedoria desta capi
tal, e re tabelecendo para es e serviço o regulamento de 30 de
dezembro de 1881, e dando outras providencias a respeito.
- Instrucções de 16 de janeiro de 1890, dando nova organLação
ao serviço do expediente do Tbesouro Nacional.

- Decreto n. 172 de 21 de janeiro de 1890, alterando o numero
e vencimentos da Secretaria de E'tado dos' Jegocios da Fazenda,
do Thesouro acional e da Recebedoria desta capital, e dando
outras providencias. Este decreto extinguiu a Directoria da
Estatistica do The,ouro Nacional, e mandou que os seu tra
balhos pas as~em para a Directoria Geral rIas Rendas Publicas.

- Idem n. 196 de I de fevereiro de 1890, creando uma Dele·
gacia Fiscal para a repressão do contrabando no Estado do Rio
Grande do Sul, e dando outras providencias a re peito.

- IrIem u. 240 de 3 de março de 1890, reguland.J o numero,
elas es e vencimentos dos empregados das Thesourarias de Fa
zenda nos Estados federados (antigas provineias).

- Idem n. 248 de 6 de março dito, alterando o numero e os
vencimentos dos empregados da Alfandega do Rio de Janeiro,
e dando outras providencias.

- Idem n. 249 da mesma data (e n. 995 de 10 de novembro de
1890), regulando o numero e os vencimentos dos empregados da
Caixa de Amortisaçã.o e Casa da Moeda.

- Idem n. 391 B de 10 de maio de 1890, alterando o numero
e os vencimentos das alfandegas nos Estados e dando nova orga
nisação à força dos guardas.

- Idem n. 584 de 18 de julho de 1890, regulando o numero, as
classes e os vencimentos dos empregados da Thesouraria de Fa
zenda do Estado do Ceará.

- Idem n. 586 de 19 de julho dito, creando o logar de 3·
procurador do feitos da Fazenda na Capital Federal.

- Idem n. 781 de 25 de setembro de 1890, deflnindo as attri
buições e competencias dos inspectores das Thesourarias ;-quaes
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as attribuições dos antigos presidentes de provincia, que ora
passavam aos mesmos inspectores, e quaes as que deviam
competir aos governadores dos Estados federados.

- Idem n. 805 de 4 de outubro, alterando disposições do de
creto de 1 de fevereiro sobre o contrabando no Rio Grande do
Sul, e declarando extinctas as meEas de rendas ele Bagé,
Alegrete e D. Pedrito, e creando collectorias nessas locali
dades.

- Idem n. 966 A de 7 de novembro de 1890, instituindo um
Tribunal de Contas, para o exame, reviEão e julgamento de
todas as operações concernentes á receita e despeza da Re
publica. O Tribunal dito só teve existencia real e regulamento
em 1892.

- Restabelecido o novo regimen constitucional; continu.)u a
ser mantida a competencia privativa do Ministerio da Fazenda
para todo o serviço concernente á Fazeuda Publica, em todos
os ramos e interesses no que disser respeito:

a) ao Thesouro Federal e ás repartições fiscaes a elle subor
dinadas ;

b) ao Tribunal de Contas;
c) á divida publica quer interna, quer externa, e á Caixa de.

Amortisação ;
d) aos bens do dominio federal, salvo quando especialmente

reservados a misteres ou serviços de outros ministerios ;
e) aos lançamentos de impostos, bem como á arrecadação, dis·

tribuição e contabilidade das rendas federaes ;
f) á escripturação relativa a pensionistas, aposentados, refor-

mados e empregados de repartições extinctas ;
g) ~~ Casa da Moeda, á Imprensa Nacional e Diario OfficiaZ ;
h) ao orçamento geral da receita e despeza publica;
i) aos montepios, ás caixas economicas e montes de SOCCOl'l'O da

União;
j) aos bancos de. emissão, de depositas e descontos.

- Outrosim, cabe tambem ao Ministerio da Fazenda:

li) dirigir e uniformisar o sel'viço da contabilidade geral da
União, exercendo fiscalisação sobre todas as repartições, depeno
dentes ou não do mesmo ministerio, que tenham a seu cargo
escripturar receita ou despeza ;

Z) centralisar e harmonisar, alterando ou reduzindo, os orça
mentos parciaes dos demais ministerios, para o fim de organisar
annualmente a proposta do orçamento da União, que será apre
sentada á CÇLmara dos Deputados na época e na fórma prescri
ptas pela lei ca contabilidade publica. (Constituição Federal de
24 de fevereiJ'o, art. 49; lei n. 23 de 30 de outubro de 1891 J

arts. lo, 20 , 30 e 90 .)
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Essas attribuições, melhor especificadas no reguIamAnto da.
fa.zenda publica, ora vigente, são reproduziJas da seguinte
fórma:

1) Correm exclusivamente pelo Ministerio da Fazenua os ser
viços de ordem federal, pertencentes á Fazenda Publica Federal
em suas dill'erentes ramificações; e tambem serão expeJ.ielas, em.
fórma de regulamento, as regras ele contabjJidade publica, appli
caveis uniformemente a to"1os os ministerios;

2) O mini tro da fazenda, chefe superior desse ramo de admi
nistração publica, expede os negocias que correm pelo ministerio
a seu cargo e sobre elles delibera, ou exclusivamente ou ouvindo
o conselho da fazenda.

- Delibera exclusivamente:
a) sobre os meios de corrigir quaesquer abusos na arrecadação

e contabilidade das rendas publicas;
b) sobre a decisão de quaesquer duvidas, que possam occorrer.

acerca da intelligencia e execu~ão de leis e regulamentos concer
nentes li. Fazenda Federal;

c) sobre a adop~ão <.lo systema ele escriptura~ão e contabilidad~
que m:J.is convenha seguir·se e das normas pelas quaes devem ser
organisados os balanços e orçamento em todas as r'epartiçõe
fiscaes da União, em que se escripturem, :J.rrerodem ou des
pendam dinheiros publicas, para que haja em todos esses traba
lhos perfeita haemonia ;

d) sobre o que for relativo a ordenad03, tenças, pensões, ar
rendamento de proprios nacionaes. e contractos feit03 com a Fa
zenda acional ;

e) sobre o despitcho de requerimentos de empreO'ados da Fa
zenda Federal que pretenderem aposentadoria ou qualquer re
muneraç1io por servi,os prestado- ;

f) sobre as regras para arbitramento das fian~.1s rle todos aquel
Ies que por qualquer motivo as deverem prestar á, Fazenda.
Federal .

g) sob~e a permissão a qualrtuer devedor. da Fazenda Fe.deral.
havendo motivo justificado, de pagar seus debitas por prestações
e pela maneira prescri pta nas leis e regulamen tos;

1L) sobre o pagamento ela divida p:tssi va do Thesouro e sua in
SCl'ipção no grande li vro elo, divida publica.

- Delibera com audiencia do conselho da fazenda e em gráo de
recurso:

a) sobre as decisões dos inspectores das alfancleg ,excedentes
da ' respectivas alçadas ;

b) sobre as que disserem respeito ao l(l,llçamento, applicação
execução. arrecadação e restituiç1io de impo to E' quaesquer ren
das publicas, e sobre quaesquer outra" questões entre a adminis
tração e os contribuintes, a respeito das ditas imposições;

c) sobre apprellensões, multas ou quaesquer penas imposta'! por
infracção de leis ou regulamentos fisca,es, em virtude de attl'1-



- 472-

buições legaes conferidas a qualquer agente da administração da
fazenda.

- O Conselho da Fazenda, acima referido, é composto dos dire
ctores do Thesouro e do presidente do Tribunal de Contas;
e reune- e todas as vezes, que for convocado pelo mini tro da
fazenda.

(Decreto n. 1166 de 17 de dezembro de 1892, arts. 1°,2°,5",
60, 9° e lO,)

II - Repartições de Fazenda

- Em 1889:

123, O Thesoul'o Nacional foi mandado instituir pela Con ti
iuição Politica do Imperio, em seu art. 170, nestes termos: A
receita e despe.:a da Fazenda .l\acional sel'a encarl-egada a U?li

tl'ibunal, debaixo elo nome de Thesouro Nacional, aonde em

diversas estações, devidamente estabelecidas POI' lei, se l'egulm'à
a sua admil1istl'ação, a1Tecadação e contabilidade, e "ecip"oca
correspondencia com as Theso1.warias e a«tol'idades das provincias
do Imperio.

Foi a 1ci de 4 de outubro de 1831, que organisou, como em
outro logar j:i Ee disse, o Thesoul'o Nacional, tendo Cl'eado,
ao mesmo tempo, as Thesouml'ias de Fa:::enda ]las provincias.

E as reformas ou reorganisações do Tbesouro e Thesourarias
ditas constam, principalmente, dos ~eguintes decretos: n. 736
de 20 de novembro de 1850; n. 870 de 22 de novembro
de 1851; Instrucções do decreto n. 288 de 10 de de·
zembro de 1851 ; decreto n. 2343 de 29 de janei 1'0 de 1859;
decreto n. 2548 de 10 de março de 1860; decreto n. 4153 de
6 de abril de 1868; idem n, 5255 de-5 de abril de 1873. Mais:
decreto n. 910 de 4 de fevereiro de 1852 ; iclem n. 4644 de 24
de dezembro de 1870; idem n. 5323 de 30 de junho de 1873 e

idem n. 5537 de 31 de janeiro de 1874 ; lei n. 2792 de 20
de outubro de 1877, art. 17 ; e n. 2940 de 31 de outubro de
1879, art, 8°, n. 7,; lei n. 3141 de 30 de outubro de 1882 ; ele·
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creta n. 9199 de 3 de maio de 1884; e decreto~n. 9713 de 5 de
fevereiro de 1887, ete. etc. (39)

- O Thesouro Tacional funccionava, ao mesmo tempo, como
T1'ibunal deliberativo ou consultivo segundo os casos, e como
Repa1·tiçiío adminisO'ativa cent1"al da Fazenda Publica.

O Tribunal elo Thesouro Nacional, com voto consultivo ou
deliberativo, era composto do Ministro da Fazenda, seu pre·
sidente, e dos directores geraes, - da contabilidade, das rendas,
da tomada de contas, e do procurador fiscal do Thesouro.

Sulrtituia ao ministro na presidencia, em casos de ausencia
ou impedimento delle, um dos directores geraes, que elle
designas e (art. 6° do decreto n. 736 de 20 de novembro de
1850).

Ao Thesouro, (40) como T1'ibunal deliberativo, competia:

1.0 Julgar os recursos interpostos das decisões das repartições
fiscae em materia contenciosa: I) quando versavam sobre
lançamento, applicação, isenção, arrecadação e resti tuição dos
impostos e quaesquer rendas publicas, ou sobre quaesquer
questõe entre admini trações e contribuintes, a respeito das
ditas imposições; 2) quando os recursos interpostos das de·
cisões da mesmas repartiçües fiscaes e das autorida. es admi
nistrativas versavam sobre apprehensões, multas ou penas cor
poraes, no caso (le fraude, dewaminho, contrabando, ou por
infracção ue lei ou regulamentos fiscaes.

2. o Acceitar ou rejeitar as fianças que fossem offerecidas na
Côrte e na Provincia do Rio de Janeiro, etc.

3." Tomar conhecimento e julgar todas as que tões relativas
á tomada de contas, «com j urisdicção contenciosa e disciplinar»
sobre os responsaveis para com a Fazenda publica em todo o
Imperio.

- As suas attribuiçõas a este respei to eram as definidas pelo
decreto n, 2548 de 10 de março de 1860, e mais disposições
posteriores.

O Tribunal do TheBouro, como corpo consultivo, devia ser
ou vida pelo Ministro da Fazenda nos eli:fferentes casos e es-

(391 Além da leftislacão supra, ainda importa consultar as leis, decretos, e
regu amentos especiaes: da Caixa de Amol'tisacão. da Alfandegas, Me as de
Rendas, Recebedorins, Coilectol'ias, Juizo dos Feito da Fazenda e outras
repartiç.ões ou e tações fi caes , nos quaes se can ignam ou se fazem refe-.
reneias" aLtribuições do ThesoUl'o !\acional e Thesourarias da Provincias.

(40) Não especificámos, uma à uma, as nttl'ibuições do .Tribunal do Thesouro,
delibel'ntivo ou consultivo, porque, com a Sua extinc~ão, perderam a
opportunidade o maior intel·esse.
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pecies, indicadas no art. 2° § 90 do decreto n. 736 de 20 de
novembro de 1850, nos paragraphos do art. 3" deste decretÜ',
e no al't. 5° e seus paragraphos do decreto n. 2343 de 20 de
janeiro de I 59, etc.

- Eram igu.ümente ele obrigação expressa do Tribunal do The·
s::Juro NacIOnal as funcções e encargos marcados no art. 4° d()
ci lado decreto n. 736 de 1850.

As decisões do Tribunal do Tllesouro, em materia contenciosa,
podiam ser annulladas pelo Conselho de Estauo, a requerimento
da p:\rte, ou quando o Ministro da Fazenda as devolvia ao
~eu conhecimento, a bem dos interesses da Fazenrla Nacional;
mas, na segunda bypothese, sámente nos casos de incoll1petencia~

exce~so de poder e violação da lei ou formulas essenciaes.
~ Os negocios, cuja solução pertencia ao Tribunal, eram deci

didos por maioria de votos dos membros presentes, incluid()
o elo ministro, que tinha tambem voto de qualidade.

O director geral, que occupava interinamente a presidencia~

exercia todas as funcções do ministro no que tocava aos
negocias subrnetticlos ao conhecimento do Tribuna], exce:
ptuada a assignatura das resoluções e ordens (uecreto de 1850
citado). !

- O Tllesouro Nacional, como Repartição Superior ou Aclmí-

1listTaçc1o Central da Fazenda Publica, compunha·se das seguintes
tl i I'Ísões :

I. Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda (dirigida por
um chefe sob a denominação de OlTIcial-maior da secretaria);

2. Directoria Geral la Contabilidade;
3. Directoria Geral das Rendas Publicas;
4. Directoria Geral do Contencioso;
5. Directoria Geral da Tomada de Contas;
G. Directoria Geral da Estatística; (')
7. Thesouraria Geral;
8. Pagadoria do Thesouro ;
9. Cartorio ..

(') o Dil'eclor deõln ropa,-tiçiio não fazia pndo do l'l'ibunnl do 'l'hesonl'o,
cumo os demais.
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Dos proprios titulos destas Di visões se deprehende quaes
fo~sem as funcções peculiares de cada uma dellas.

- Comparadas as Divisões ditas do TbesGuro Nacional de 1889
com as que existiam, por occasião da sua reforma de 1850 (vide
pagina 463 relro), nota-se:

a) que deixara de existir a Directoria da Despeza Publica;
e em seu logar exisLia a da Tomada de Contas (decreto n. 2343
de 29 de janeiro de 1859, art. 6");

e) que as P agadorias, la e 2,', do Thesouro foram l:eduzidas a
uma (decreto n. 4153 de 6 de abril de 1868, art. 70 ).

i) que se havia augmentado uma nova divisão, sob o titulo de
Directoria Geral de Estatistica (decreto n. 9199 de 3 de maio
de 1884)"

O mais conferia exactamente com as Divisões elo sel"viço, já
contempladas na reforma de 1850.

- Pelas Divisões Ge)"aes de seu' serviços, acima indicadas, e
pelas' dive!saS repadições de fazenda ou estações fi~caes, exis
tentes nesta Côrte 'l fóra della, que lhe eram todas subordinadas,
exercia o Thesouro Nacional a sua acçc70 administrativa e fiscal

sobre os dill'erentes ramos e misteres da Fazenda Publica.
Eram repartições subordinadas e auxiliares do Thesouro Na

cional :

- Na Côl"le:

a) A Caixa de Amortisação, para o serviço da divida publica
interna fundada, inclusive o papel·moeda (lei de 15 de novembro
de 1827, provisão ele 27 de abril de 1832, lei n. 3229 de 3 de
setembro de 1884, art. 80 , e decreto n. 9370 de 14 de fevereiro
de 1885).

b) A Recebedoria, para o serviço dos impostos internos do Mu
nicipio Neutro (regulamento de 6 de dezembro de 1834, decretos
n. 5323 de 30 de junho de 1873, n· 5843 de 26 de dezembro
de 1874, n. 3014 de 23 de outubro de 1880, n. 7982 de 5 de
fevereiro de 1881, n. 9713 de 5 de fevereiro de 1887, etc.)

c) A Repartição (Dú'ectoria) do imposto do gado (regulamento
de 29 de janeiro de 1884).
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rl) A Alfandega desta capital (Fol'al de Alfandega de Lisboa de
20 de outubro de 1587; regulamento de 22 de junho de 1836 ;
decreto e regulamento n. 2647 de 19 de setembro de 1860,
idem, idem n. 3217 de 31 de dezembro de 1863; idem, idem,
n. 6272 de 2 de agosto de 1876; Consolidação das Leis das

Alfandegas e Mesas de Rendas, mandadas executar pela Ci?"cular

de 24 de abril de 1885). (41)

- Em Londl"es:

e) A Delegacia do Thesouro, a qual, creada como repartição
distincta e immediatamente subordinada ao Ministerio da Fazen
da e ThesoUl'o Nacional, pelo decreto n. 3852 de 1 de maio de
1867, e organisada por Instrucções expedidas na mesma data,
começou a funccionar no dia 6 de julho desse anDO.

- Nas Provincias:

f) As Thesourarias de Fazenda, uma em caua provincia,
exceptuada a do Rio de Janeiro, cujo serviço era respectivamente
executado nas Directorias do proprio Thesouro Nacional.

As thesâurarias ditas tinham jUl'isdicção administrativa
e contenciosa em todos os negocios da Fazenda, como Repartição
Central da Província (Decs. citados de 20 de novembro de 1850,
de 22 de novembro ie 1851, de 29 de janeiro de 1859, e n. 2548
de 10 de março de 1860, art., cap. II; etc., etc.)

g) As Alfandegas das Provincias, em numero de 21, nos
diversos portos do paiz (Legislação cito sobre a Alfandega
do Rio de Janeiro).

h) As Recebedorias da Bahia e Pernambuco (Reg. de 30 de
maio de 1836; Dec. n. 4677 de 14 de janeiro de 1871, Dec.
n. 5323 de 30 de junho de 1873, e mais legislaçíto citada ante
riormente).

(41) Ainda que, sem o e:ll'aete r de al'epartições fazendarias», propriamente
ditas,tambem existiam nesta eapital, e adependentes» ou a serviço do Ministel'io
da Fazenda: 10 , o Juizo dos Feitos da Fazenda; 20, a Casa da Mooda; 30, a
Caixa Eeonomien. e Monte de Soeeol'l'o (lei n. 1083 de 22 de agosto de 1860,
art. 2°; deoreto n. 2723 de 12 de janeiro de 1861, lei n. 2670 de 20 de outu
bro de 1875, art. 13; deel'oto n. 4714 de 8 de abril de 1 71 o 5594 de 18 de
abril de 1874) ; 40 , a Imprensa Naeional e eDiario Omeial» (lei n. 3229 de 3 de
setembro de 1884, Mt. 8il , n. 2, e decreto n. 9381 de 21 de fevereiro de
1885) etc.

I
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i) As Mesas de Rendas (lei de 15 de novembro de 1831,
art. 54; Reg. de 14 de janeiro de 1832; idem de 26 de março
de 1833; idem de 30 de maio de 1836; Dec. n. 8912 de 24 de
março de 1883; ConsoZidação das Leis das Alfandegas cit.)

j) As Collectorias ou agencias, na mór-parte das cidades e
villas do Imperio, onde não havia repartição arrecadadora de
maior categoria (leis de 27 de agosto de 1830 e 15 de novembro
de 1831, art. 54 ; Reg. de 14 e 25 de janeiro, e 8 de fevereiro
de 1832; Circ. de 2 de maio de 1833; Reg. de 30 de maio de 1836;
Decisão de 22 de janeiro de 1883, etc., etc., etc.)

As funcções dos collectores ou agentes fiscaes constavam prin
cipalmente dos proprios regulamentos dos impostos, cuja arre
cadação lhes incumbia, e de ordens e instrucções do Thesouro
ou das Thesourarias, expedidas conforme os casos e os serviços.

h) A Administração Diamantina (lei de 24 de outubro de 1 32
e Reg. de 25 do mesmo mez e anno; decreto n. 5955 de 23 de
junho de 1875).

Z) As Caixas Economicas e Montes de Soccorro, nas capitaes
das provincias (Dec. n. 5594 de 18 de abril de 1874, e ns. 9737
e 9738 de 2 de abril de 1887).

m) As Administrações dos proprios nacionaes (Ordens di
versas do Thesouro e das extinclas Juntas da Fazenda; Dec.
n. 870 de 22 de novembro de 1851, art. l° §§ 3° e 13, etc. etc.)

- Em 1895:

124. A primeira reforma geral ou organica das repartições de
Fazenda, apôs o governo constitucional da Republica, foi promul·
gada pelo decreto n. 1166 de 17 de dezembro de 1892, o qual
organisou e regulou igualmente o T,'ibunaZ de Contas nas suas
diversas attribuições e serviços.

Nos termos desta reforma, o Thesouro Nacional subsiste,
como Repartição Central da Fazenda Publica, (agora denominado
Thesouro FederaZ) e, sob a immediata direcção do Ministro da
Fazenda, tem por encargo:

a) A direcção, inspecção, fiscalisação e applicação da rendas
federaes, tanto na Capital Federal como nos Estados ;

b) Fazer o tombo e assentamento dos proprio nacionaes, a
cargo das repartições da Fazenda Federal ;
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c) Organísal' a estatística da importação e exportação de
toda a Republica, mediante instrucções, ex.pedidas pelo Poder
Executivo, ficC1ndu darogado o decreto n. 216 C de 22 de feve
reiro de 1890 ;

d) Dirigir e inspeccionar os trabalhos da Casa da Moeda e
Imprensa Nacional;

e) Organisar os orçamentos e balanços geraes ;
f) Fazer todo o expediente da escriptura.ção e contabilidade;
g) Escripturar o grande livro da divida publica;
h) Liquidar a divida activa e passiva da União e fazer todo

o trabalho concernente ao activo e passivo della ;
i) Fazer o assentamento do pessoal activo e inactivo da União,

qualquer que seja o ministerio a que pertença;
j) Escrever os termos de arrematação, fiança e contracto em

que for parte a Fazenda Publica Federal, organisar o quadro
de sua divida activa e fazer o seu assentamentu ;

k) Promover a cobrança da divida activa em toda a União
perante o juizo competente;

l) Acompanhar e ter em dia, formando para isso a compe
tente relação, o andamento das causas em que for interessada a
Fazenda Publica Federal, por qualquer fórma ;

m) Dizer sobre a organisação de companhias anonymas,
quando dependentes de acção do Governo.

- Todos os serviços, acima descriptos, são desempenhados por
três directorias:

La Directoria da Contabilidade;
2.0 Directoria das Rendas Publicas;
3,0 Directoria di:> Contencioso.
Cada uma dellas é regida por um chefe, sob a denominação

de director, tendo por auxiliares, além dos sub-directores, os
empregados que o numero, a ordem e a natureza dos trabalhos
reclamarem, (42)

AS communicações officiaes do Ministerio da Fazenda com
quaesquer outras rep3.rtiç-es, quer da União quer dos Estados,
são preparadas pela Directoria, por onde tiver corrido o respe
ctivo processo (decreto n. 1166 de 17 de, dezembro de 1892,
art. 4', lettras a á m, e arts. 5°, 6", 7° e 8°).

- Subsistem igualmente: a Thesouraria Geral, a Pagadoria
do Thesouro e o Cartorio, como dependencias da Directoria da
Contabilidade.

(42) Todos os emp,'egados de fazenda, a pal,til' de escriptural'ios, sÍLo nomea
dos por d Cl'eto do Presidente da Republica (Mt. 60, «pal'agl'apho unico» do
de~reto Citado de 17 de delombl'o de 1892),
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- Como repartições subordinadas ou auxiliares do Thesouro
eontinuam a existir as mesmas de 1889 (indicadas á pagina 475 )
salvas algumas moditicaçõe" que vamos mencionar.

- Foram extinctas na Capita~ Federa~:

1.0 No Thesouro Nacional, a Directoria da Estatistica (decreto
n. 172 de 21 de janeiro de 1890), a Secretaria, a Directoria da
tomada de contas, e o Tribunal do Thesouro (lei n. 23 de 30 de
<lUtubro de 1891, arts. 10 e 12, e decreto citado n. 1166 de
1~92, art. 94).

2.° A Directoria do imposto do gado, sendo restabelecida a
.agencia deste serviço (decreto n. 58 C de 14 de dezembro
-de 1889).

3.° O Juizo dos feitos da fazenda, passando as suas attribuições
:aos juizes seccionaes, nos termos do decreto n. 848 de II de
()utubro de 1890 ; decreto n. 173 B de 10 de setembro de 1893, e
ilei n. 291 de 20 de novembro de 1894.

- Extlnctas nos Estados fedel"ados (ex-provincias) :

4.° As thesourarias de Fazenda, as collectorias geraes, e a. pa·
gadoria da cidade do Rio Gra.nde do Sul, passando os seus ser
viços para as alfa.ndegas respectivas.

5.o 03 logares de p1"OCUmd01' fisca~, passando as suas attribui
~ões para os procuradores seccionaes da Republica (decreto
n. 848 de 11 de outubro de 1890, art. 24; lei citada de ::;0 de
~utubro de 1891 ; decreto citado n. 1166. art. 94, e lei n. 291 de
20 de novembro de 1894).

6.° A Recebedorias da Bahia e Pernambuco, pu. ando o seu
serviço igualmente para as alfa.ndegas (decreto n. 58 B de 14 de
dezembro de 1889).

7.° A administração diamantina.

- Foram Cl'eadas ma.is:

1) a De~egacia Fisca~ do Rio Grande do Sul (43);

(43) Esta delegacia do Rio Gl'ande do uI, creada pelo dec. n. 195 de 10
de teve"eiro de 1 90, não é identica ás demais, creadas pelos decI'etos
I'lS_ 1.166 de 17 ele dezembro de 1892 e 358 de 25 de dezembro de HJ5 e01
.dill"erentes Estados; eU" é exclusivamente incumbida da repressão do conU-a
baudo nus fronleiras-Sul do mesmo Rio G,·ande.
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2) as Delegaâas (iscaes dos Estados de S. Paulo, l\Iinas Geraes,
Pjauhy, Paraná, e Goyaz ;

3) o Tribunal de Contas ;
4) O Labol·atol'io Nacional de Analyses, tendo p::lr fim oexame das

substancias importados pela Alfamlega da Capital Federal;
5) os Fiscaes do imposto do fumo. (44)

125, De maneira que, dadas as extincções e cl'eações referidas,
subsistem agora, como repa.rtições fazendarias ou pa.rtes inte
grantes da organisaçao administmti'lJa da Fazenda na Republica:

1. O Thesouro Federal, Rel'a1'tiçiío Central Superio1', sob a
direcção immediata elo ministro da fazenda (dec. cito de 17 de
dezembro de 1892 ; de n. 1957 de 31 de janeiro de 1895 ; decreto
n. 358 de 26 de dezembro de 1895).

2. O Tribunal de Contas (dec. cito de 1892; lei n. 191 B de
30 de setembro, e dec. n. 1582 de 31 de outubro de 1893).

3. A Recebedoria da Capital Federal (dec. n. 14 de 27 de
novembro de 1889, lei n. 126 B ele 21 de novembro ele 1892,
dec. n. 1166 de 17 de dezembro de 1892, dec. n. 1482 A de 24
de julho de 1893; e tambem: decreto n. 1193 de 28 de dezembro
de 1892 e n. 1626 de 29 de dezembro de 1893 e n. 358 de 26 de
dezembro de 1895).

4. A Caixa de Amortisação (dl:'cs. n. 9370 de 14 de fevereiro
de 1885, n, 249 de 6 de março de 1890, n. 995 de 10 de novembro
de 1890, e n. 1582 de 31 ele outubro de 1893).

5. As Alfandegas (dec. ci1., de 17 de dezembro de 1892; lei
n. 149 A de 20 de julho de 1893 e dec. n. 1582 de 31 de outubro
de 1893).

6. As Delegacias fiscaes (decs. n. 196 de 1 de fevereiro e n. 805
de 4 de outubro de 1890; lei n. 126 B de 21 de novembro de 1892;
dec. cit., de 17 de dezembro de 189,2; e dec. n. 35 de 26 de
dezembro de 1895) (45).

(44) Pelo ~lIudido decreto n. l1ô5 o Governo foi autol'i ado a creal' as a~en

cias fiscaes, precisns ao serviço das rendas fedemes, desde que fossem t6ra
dos districtos, comp,'ebendidos ua c)lllpetencia das alf~ndegns o delega
cias sup,'ad'tas. SObl'O outr~s disposições mais importante' da ,'oforma
do 1802, vojn-so no Appendico a este Titulo,

(<\5) Pelo ultimo decl'oto supracitado foram ereadns Lllais quatro delegacias
fiscaes, aldm das anteriormente indica~as, no Pad, PernaIl1UUCO, Bahia e Rio
Gran,le do uI.
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7. As Mesas de rendas (dec. n. 8912 de 24 ele março de 1883
etc.; Consolida~ãodas leis das Alfandegas).

8. A Casa da Moeda (dec. n. 5536 de31 de janeiro de 1874,
n. 995 Ade novembro de 1890, e decr. n. 358 de 26 de dezembro
de 1895).

9. A Arlllillistração dos proprios nacionaes (dec. n. IDO A
de 28 de setembro de 1889 e diversas Ordens do Thesouro).

ID. A Imprensa Nacional e Dia?'io Official (decs. n. ID.269
de 20 de julho de 1889, n. 1166 de 17 de dezembro de 1892
e D. 1541 C de 31 de agosto de 1893).

11. O Laboratorio Nacional de Analyses na Alfandega da
Capital Federal (dec. n. 277 G de 22 de março de 1890 ; art. 11
n. 11 da lei n. 126 B de 21 de novembro de 1892 ; - decr. cito de
17 de dezembro de 1892, art. 85; dec. n. 1257 de 23 de feve
reiro de 1893).

12. As Caixas Economicas (dec. n. 5594 de 18 de abril de
1874, e ns. 9737 e 9738 de 2 de abril de 1887; decr. n. 1168 de
17 de dezembro de 1892, e lei orçam. n. 191 B de 30 de setem
bro de 1893). (46)

- Taes são as repartições, por onde se processam e se eife
ctuam presentemente os numerosos serviços da nossa admi
nistração financeira,

III - Classificação dos serviçós administrativos

126. E' assaz diffici! distinguir com inteim precisão as especies
dilrerentes, de que se compõe a administração financeira.

No geral os diversos actos e factos da mesma são designados
pelos titulos de expediente, al'recadaçlío, . distribuição e (lScalisa

çlÍo das rendas publicas j mas, na pratica, nem sempre se verifica

(46) E' escu ado dizer, que embGra dependentes do Min'slerio da Fazenda,
as repartições, indicadas de ns. a 12, não são repartições de fazenda,
propriamente ditas.

Além das r'o par~ições . fazendarias ditas h~ I resentemente os ,;scaes elo im·
posto do {•.mo, de quo se den noticia fi pagin3. n. 302 e sego

A. c. 31
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a distincção, que esses titulas indicam: um acto, classificado
de expediente, póde ao mesmo tempo ser um acto de {iscalisaçéío,
de dist?"ibHiçiio, ou mesmo ele a?Tecadação, e vice-versa. São
funcções, que se exercem complementarmente, sinmltaneamente,
umas ás outras.

Expediente administrativo - Chama-se assim o complexo de
meios que facilita o andamento e despacho dos negocias; e de
baixo desta accepção, ene comprehende:

1) o trabalho relativo à nomeação, remoçoão, vencimentos,
licença, demissão e aposentadoria dos funccionarios ;

2) o trabalho relativo à expedição das leis, decreto~, avisos,
instrucções, ordens, circulares e actos semelhantes;

3) o processo e despacho elos diversos papeis, sejam estes
petições e reclamações involvendo questões e direitos elos parti
culares, sejam enes, requisições ou representações de poderes
publicas e funccionarios ;

4) a correspondencia otIlc:al, de qualquer fórma ou natureza,
expadida pelas repartições e funccionarios de fazenda, no
desempenho das suas attribuições e deveres.

Como se vê, o expediente adrninisO-ativo é condição inherente,
essencial, ao funccionamen to ou execução dos proprios serviços;
conseguintemente, os seus difl'erentes actos competem à toda e
qualquer repartição de fazenda, e tação fiscal, ou simples
funcciona;-io, nos limites que lhe são marcados pelas leis e regu
lamentos.

A?TeCadação das ?"endas-Chama-se assim o processo ou acto,
pelo qual se efl'ectua o recebimento das contribuições publicas.

A an-ecadaçeio dita compete ?-espectivamente : á thesouraria ge
ral do Thesouro Federal,. à recebedoria do mesmo, ás alfandegas,
às delegacias fiscaes, ás mesas derendas, consideradas todas estas,
como repartições de fazenda; mn.s, funccionam igualmente,
como estações arrecadadoras, os estabelecimentos indus
triaes do dominio publico fiscal, taes como: a Casa da Moeda, o
Correio Geral, o Telegrapho Federal, a Imprensa Nacional, a Fa
brica de Ferro de Ipanema, a. Casa de Correc>ão, os Arsenaes de
marinha e guerra, as Estradas de ferro do Estado, os Estabeleci-
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mentos federae, de ensino publico, e da assistencia dos alienados,
oLaboratorio Kacion<11 de Ana.lyse~, <1,Administração dos proprios
nacionaes, etc., todos os quaes arrecadam certas rendas ou
rendimentos para os cofre publicos, na fórma dos regÚla
mentos. (47)

Conforme já foi dito em outra parte (pag, 223), a arrecadaçiía

se faz á bocca do cofre ou por ctrrC:1dam,mto (entre nós se dizia
por contracto),

No Brazil teem sido praticad03 amlJos os system<1s, segundo
consta das leis e actos respecti vos; muito embora, presentemente,
só se pratique o systema de arrecadação á bocca do cofre.

O arrendamento de algumas rendas ou a sua al'reCadação por
contracto, data, com e1Ieito, dos tempos coloniaes ; e quando em
1808 foi aqui creado e estabelecido o Real Erario, o al"mrá da
sua cl'cação ueterminara sobre a especie, pela maneira seguinte:

«Sendo impraticavel que algumas das minhas renrlas cobrada
em especie possam ser atlmini tradas sem que se evapore grande
parte do seu producto nas mãos dos prepostos que he preciso
criar para o recebimento dellas, e sua reducção a dinheiro,
maiormente em um paiz tão dilatado, e falto por ora de minis
tros 1ettrados, que pos am occorrer com a necessaria juri dicção
á e1fectiva cobrança das mesmas rendas, em ossubterfugio ,de
longas, e prevenções, que costumam illudir os juizes ordinarios,
e camaras das ViUas do Sertão do Brazil: Hei por bem ordenar,
que a Miunças dos Dizimos das Freguezias de cada uma da
Provincias de te Estado, uividirla em ramos proporcionados
entre si, se arrematem por triennio a quem mais der, e melho
res fianças offerecer, com as mesmas condições, com que até
agora se arremataram pelas Juntas de Fazenda respectiya ,pa.
gando os contractadore ou arrematante os preços dos seus
arrendamentos, ou contractos, por quarteis, um sobre outros,
segundo a ordem do anno ci vil, E isto emquanto Eu por mo
tivo~ de maiorutilida.de da Minha Real Fazenda não mandar o
contrario.

« O me mo Sou Servido se pratique nas Rendas do Dizimo do
Pescado, Vintena do Peixe SalO'a,rlo, passagens pbquenas, e ou
tros semelLante' ramo da linha Rea.l Fazenda, cuja fiscali
sação absorveria. em ordenadlJs ou salario das pes 'oa nella em
pregados a. maior parte do seu producto annual; observando- e
em tudo, quanto a respeito da solemnidade das arrematações se
acha estabelecido nos §~ 21,28, 32, 34, 35 do titulo 2° da sobre
dita lei de 22 de dezembro de 1761.»

(U) \'iue o que :\ l'espeito se disse no Titnlo n-.)
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Depois de constituido o Imperio, o systema de an'ecadação, por
meio de arrema.tações ou contractos, continuou a ser mantido e
mandado observar por diversas leis e decretos, entre os quaes
se podem enumerar:

- A lei de 25 de outubro ue 1827, que mandou arrematar a
metade dos direitos de entradas, balcleaçiío e ~'eexportaç{io, e deu
as regras, que se deviam seguir a esse respeito.

- A lei de 13 de uovembro do mesmo anno, que regulou o
pagamento dos contractos de rendas, etc.

- Os decretos de i de outubro de 1828 e de 22 e 26 de setem·
bro de 1829, additando as disposições da lei de 25 de outubro de
J827 sobre a arrematação de direitos aduaneiros,

- A lei de 4 de outubro de 1831 (organisou o Thesouro Nacio·
nal), que em varios de seus artigos (art. 6° § 5°,-12 § 5",-56,
etc.) reconheceu e consagrou o systema das arrematações ou
contractos das rendas.

- A lei n. 317 de 21 de outubro de 1843, que autorisou o
governo a arrematar algum ou alguns ramos da Renda Publica,
em que esse systema fo~se mais vantajoso aos interesses do Es
tado, com tanto porém:

l° que a arrematação não se fize se com menos de 10 % so
bre o ma.ior rendimento que ti veS5e produzido o artigo da renda
que se arrematasse;

2° que o tempo da arrematação não excedesse de tres annos.
Semelhante autorisação foi repetida em identicos termos pelas

leis de 18 de setembro de 1845 e de 28 de outubro de 1848.
- O decreto n. 416 de 13 de junho de 1845. que, em seu

art. l°, dispoz desta. fórma: «Em toclas as provincias arrematem·
se aquelles ramos de renda, que se arrecadam nas collectorias e
agencias, fóra das capitaes, affixando·se para isso editaes dous
mezes antes do anno da cobrança.»

Nos demais artigos do citado lecreto fôra regulada a escriptu
ração, e indicadas as clausulas e praticas, que deviam igualmente
ser observadas na especie.

- Odecreto n. 736 de 20 de novembro de 1850 (reorganisou
o Thesouro Nacional), o qual estabeleceu novas providencias
(arts. 81 e 82) acerca das arrematações ou contractos de
rendas, etc. etc.

O systema de arrecadação por contracto Iôra principalmente
praticado no p3iz, com relação aos impostos ou taxas locaes, cuja
cobrança incumbia, no geral, ás collectorias ou mesas de rendas
das provincias ; sem embargo de que pudesse elIe ser igualmen
te applicado a quaesquer outras rendas, como se deprehende
das disposições legaes, que ficaram indicadas. (48)

(48) As municipalidades preferiam esse systema para as suas taxas e tributos.



- 485-

o seu uso, porém, foi sendo, de mais a mais, reduzido e,
afinal, inteiramente abandonado; a não ser que se trate de
pl'oprios nacionaes, cuja exploração, quando convém, continúa
a ser concedida a particulares, mediante contractos de arren·
damento na rórma das leis, (49)

Tambem, ás vezes, a arrecadação de certas rendas póde ser
contractada com particulares, não porque assim pareça mais van
tajoso ao desempenho desse ramo de serviço fiscal, mas, como
meio de remunerar obras e misteres, que os contract1ntes e
obrigam á realisar em benefi\:io da economia publica.

Tal COra a razão do con tracto autorisado pelo decreto n, 4438
de 4 de dezembro de 1869 a respeito das capatazias, armaze
nagem e doca da Alfandega do Rio de Janeiro, pelo qual uma
companhia particular (especialmente organisada para esse fim)
tomou a si a obrigação de executar determinadas obras, relati vas
á dóca e al'ma;;ens ai1nexos, - obtendo em comI:ensação o direito
do arrecadaI' ditferentes taxas, especificadas no citado decreto.

Esse contracto foi rescindido em 1873, tendo o governo indem
nisaflo á Companhia por meio do apolices da divida publica
intern:L; e logo depois foi expe IUo o decreto n. 5474 de 26 de
novembro do mesmo anno para regular a cobrança das respe
ctiva taxas. (50)

(4) ,\I.Íln do 'Iue se disse no Titulo 1\' p ide-se consultar sobre al'rendamento
dos proprios nacionnes: lei de ~I de outubro de 1 32; decreto de 12 de outubro
de 1 33; lei de ~I de setol11b,'o do 1 4; ; regulamento de 17 de agosto de 1'46;
ordem de 21 de outubro de 1 46; decreto de ~ de dezembro de 1S41; ordem de
30 de setembro de 1847; lei ele 6 de dezembro de 1852; decreto de 11 de dezem
bro de 18;>2; oreJem rle 13 de dezembl-o de I 32, eLe_

- Quanto no motl.:>, IJIJt" que se uevelll pagar os prer:os dos contractns da
rendns publicas e do ouLras obl'i~,,~,ies ú Fazenda, quando Lnes dividas con
starem de letl'D',-veja-se: a lei Oe 13 de novembro de 1827 e a ordem n. 1~õ
de 20 de no\'embr de 1 15_

FiO) A re peito do cont,-ncto de 1869, a que acima allndiu-se, o Seu historico
consta: do decreto ciLado de 4 de dczemb,'o de 1 69,-decreto n. 461 de 4 de
noveu,b,'o de 1'70,-Relatorio da Fazenda de 5 de dezembr;> de 1 i2,-idem
de maio de 18;4, e decreto n, 53,2l de 30 de junho de 1"73. Foi um erro e um
l)\'e~uiso para os interesses do 'l'hesou,·o.

Ja muito anteriormente se havia feito o ser"iço das capat3zias da alfan
degas, lUediante contractos com pal'ticlll:\r~ , como se v~ dtl. lei u. 70 de 22 de
outubro de 183;. .

Pelo decreto n, 2355 de 1 de fevereiro de 1859 é, que foi expedido regula
mento, marcando o pessoal e attribuições, relativamente ao ser\'iço das
cnpatazias, «quando o mesmo não fosse contl'actado ou arreadado••

- Ap;o,'n lUesmo:J.S duas ei1lpl'eza' ou cOlllpanhias, que estão incumbidas das
obras do porto do eal'à o do caes de Santos, teem, segundo as clausulas de seus
con1racLos, o dil'eito de arrecadar aS taxa de determinados sel'viços,
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Ta mlteria da IZITecadaçao elas rendas comprebende-se o
pro~e!:so do lançamento.

Já em outra parte se disse o que se entende, ou em que
consiste o lançamento, tr:ttando-se da arrecadação de rendas ou
impo t.s (pag. 223).

Quando estes são da clas:e dos chamados impostos directos,

o lançamento dos mesmos é condição recommendavel, sinão
necessal'ia, parJ. poder realizar-se a sua cohr:l.ll<:a.

A Este resp?ito a pratica brazileira fôl'a. esta: Em geral os
proprios regulamentos dos impostos continham a' precisas di 
posições acerca dos modos e épocas, em que o lançamento do
respe tivo imposto dcvh\' ser t'eito j e para. resolver as duvidas
ou diill culdades occurrentes, o Tbesouro expedia a' ordens,
circulares ou inst~ucções convenientes (Instrucções de 5 de maio
de 1837; ordms n. 38 de 1838; n. 90 de 1846; n. 50 de 1847 ;
n. 124 de 1849; n. 138 de 1851, etc. e c.)

:i\Ias, a experiencia tendo demonstrado a necessidade de
organisar as di l)osições relalivas á arrecadação dos impostos
sujeitos a lançamento, de um modo mai' uniforme e preciso;
foram nes e intuito promulgados o decretos n. 5843 de 2G de
dezembro ele 1874 e n. 9766 de 14 ele julho de 1888, que regula
ram a referida especiC'.

Distribuição das l'endas lJuiJlicas - Chama-se assim a conve
niente e leO'al applicação das rendas ás de.pezas do Estado, e é
feita:

I) na sua. totalidade, pela as. embléa geral leO'islativa (Con
gresso Nacional) na lei annual da fixação da despeza publica;

2) pelos ministros ele Estado, com relação ássommas, que lhes
são concedi/las para despender, dentro do exercicio financeiro,
com os dilferentes objectos ou serviços a seu cargo j

3) pela Caixa de Amortisaç'ão, pelas diversas Tbesourarin.s e
Pagadorias das diversas repartições ou estaç'-e' publicas, a
re peito das quotas, que lhes são consignados, segundo as des
pezas ou serviços da sua competencia. (51)

(51) ij,a :\lnia .Compendio de Direi~o Fin. cito
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A distribuição das rendas (ou melhor dizendo, das 1Je1'bas da
despeza publica autorisadas na lei orçamentaria), que se faz
entre os ministros de Estado e as repartições subordinadas aos
mesmos, diz-se, em linguagem technica, a ,-epal·tição dos cl'eclitos.

Desta especie se dirà melhor no Titulo da Contabilidade Finan.
ceira.

Fiscalisução elas ?'endas - Chama-se assim o complexo de
actos e medidas, que tem por fim immediato garantir a boa e
completa execução das leis e regulamentos em tudo que con
cerne ó. receita e despeza do Estado.

Elia consiste, pelo que pertence á receita, em vigiar, si as
renda arrecadadas e admini tendas, o são pelo modo e no tempo
que as leis e ordens as autorisam e regulam; e pelo que per
tence adespeza, em avoriguar, si a di tribui~ão das rendas é
feita pelo modo e no·tempo marcado nas leis e ordens que a au
tOl'isam e regulam. (52)

Em cr ral, a fiscalisação das rendas publicas incumbe ao
Ministro da Fazenda e ao Thesouro F dera] (art. 4" do decreto
n. 11G6 de 17 de dezembro de 1892). e em particular, as Dire
ctorias Geraes do mesmo Thesouro, ao Tl'ibunal de Contas, aos
ln pectores das Alfandegas, aos Delega o Fiscaes ao Adminis
trador da Recebedoria do Districto Federal, aos Administradores
das mesas de rendas, aos chefes ou directores das repartições
ou serviços industriaes do Estado, aos empregados de fazenda
de qualquer categoria, e finalmente, aos juizes e outros funccio
narios da j llstiça,- a todos c cada um delle~, dentro dos limites
e attribuições que as leis lhes conferem a semelhante respeito.

(Decreto citado de 17 de dezembro de 1802, arts. 5", 10, 15, 16,
18,27,32, etc. ; regulamento de 30 de maio de 1836; idem de
22 de junho de 1836; decreto n. 73G de 20 de novembro de
1850 ; decreto n. 848 de II de outubro de 1890 e lei n. 221 de
20 de novembro de 1894, art. 14.) (53)

(52) Silva Maia, Obra citaua.
(53) r lo llue uiz re'p ito !Is repartições ou serviços industriaes do Estado,

vejum-se os respectivos regulamcntos que, em seu lagar, já foram mencionados.
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- Para que a fiscalisaçãoseja inteiramente eflicaz ou completa,
eIla deve ser exercida em tres tempos: antes do acto, durante a
pratica deste, e depois de o mesmo achar-se concluido ; - ou em
linguagem mais explicita: - elia deve abranger a verificação da
legalidade da ordem ou autorisação, em virtude da qual se vae
executar um serviço referente á receita ou á despeza publica ;
eIla deve vigiar, que na alludida execução se guardem as regras
e formulas determinadas da lei;- eUa deve finalmente rever ou
tomar as contas do acto, depois da sua execução, isto é, depois
de encerradas todas as operações que o constituiram.

O dever dessa fiscalisação é, como já se disse, commum a
todos os funccionarios e repartições da Fazenda, na fórma e con
dições que o regulamentos prescrevem.

Mas em todos os Estados bem organisados, existe actualmente
uma instituição distincta, que, debaixo do nome de T,'ibunal de
Contas, tem por objecto e fim e::.pecial a fiscalisação dos dinheiros
publicos.

Olmperio não teve esta instituição, apezar de muitas vezes
ter sido demonstrarIa a sua conveniencia ou nace sidade impre
scindivel para a boa e fiel execução das leis orçamentarias.

Creado o Tribunal do Thesouro acional, fora especialmente
enumerada, entre as attribuições deste - a tomada das contas
de todas as repartições publicas) por onde se despendem dinheiros
da Nação, e um ea;ame rigol'oso do estado da arrecadação e dis
tribuição das rendas (arts. 6° § 311 e 9° da lei de 4 de outulJro de
1831, e lei de 15 de dezembro de 1830, art. 36; idem de 15 de
novembro de 1831, art. 53; idem de 8 de outubro de 1833,
art. 48) ; attribuições, que foram mantidas e melhor explicadas
por actos e leis posteriores ( decreto n. 657 de 5 Ile dezembro de
1849 j idem D. 736 de 20 de novembro de 1850, art. 2°, §§ 30 e 411

;

decreto n. 2343 de 29 de janeiro de 1859, arts. 3°,40 e 60, e
decreto n. 2548 de 10 de março de 1860, etc., etc.)

Pelo decreto n. 2343 de 1859 foi creada no Thesouro Nacional
ii Directoria Geral da 2'omada de Contas, e pelo de 11. 2548
de 10 de março de 1860, se deu regulamento ao Tribunal do
Thesouro) para a tornada de contas dos responsaveis para com a
Fazenda Nacional.
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Mas essas e outras disposições da lei, tendo por objecto a veri
ficação da verdade no maneio dos dinheiros publicas, não podiam,
nas condições, ter a devida e inteira eilicacia.

Basta saber·se, que o Tribunal do Thesouro, como T"ibunaZ de
Contas, era composto dos proprios direotores geraes do Thesouro
e funccionava sob as ordens do ministro da fazenda, que é o pl"i

mei,'o 1'espOnsal)eZ pela boa execução da lei orçamentaria e pela
distribuição legal das rendas publicas.

Não havia separação nem de pessoas nem de actos entre os
flscaes e os fiscalisados, entre os jui;es e os responsaveis.

Um T,'ibunaZ de contas, verdadeiramente tal, só se com
prehende, como instituição distincta, com funcções e attribuições
independentes, muito embora strictamente Zimitadas ao seu
verdadeiro objecto e fins.

Foi a isso que se propoz o Governo Provisorio da Republica,
com a promulgação do decreto n. 966 Ade 7 de novembro de 18\)0.

Confirmando os intuitos deste decreto, a Constituição Federal
de 1891 estatuiu no seu art. 89;

«E' instituido um tribunal de contas para Ziquidar as contas

da receita e despeza e verificar a sua legalidade, antes de serem
prestadas ao Congresso. »

Segundo a legIslação dos Estados modernoS,são dous os systemas
seguidos em relação á materia. Ha o systema francez, segundo
o qual a competencia do TribunaZ de Contas resume-se nestas at
tribuições: I) julgar as contas encerradas dos responsaveis, prlh
ferindo a sentença segundo for o caso; 2) vel'ificar, à posteriori,
as ol'dens susceptiveis de despeza, lançando a respeito, decla
rações de conformidade ou não conformidade, em vista das leis e
regulamentos. E ha o systema italiano, que reveste o Tribunal
de Contas de attribuições amplissimas, quer como tribunal judi
ciario, quer como fiscal de tudo que se refere á adminisi"ação dos
dinheiros publicos e á execuç-ão da lei orçamentaria.

O traço fundamental, que caracterisa o systema italiano, eo
direito conferido ao Tribunal de exame p"e1Jio e de ?tão-registi'O,
si assim o entender, de qualquer decreto ou ordem suscepti,el
de despeza, ainda mesmo expedida pelo proprio Ministro da
Fazenda em nome do chefe do Estado.
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Em favor do systema francez allega-se: que eUe, instituindo
uma magistratura superior, separada da acção administrativa, e
independente pela inamovibilidade, consagra e respeita a sepa
ração e a competencia constitucional dos poderes publicos.
Corpo judiciario, o Tribunal de Contas profere as suas decisões
definitivas sobre os responsaveis dos dinheiros ou bens da Fa
zenda Nacional; mas não deve immiscuir-se nas attribuições de
natureza puramente administrativa, até, porque seria contra
dictorio e illogico, que houvesse uma corporação de nomeação
do Poder Executivo, mas com direito superior a este na execução
das leis.

Com efl'eito, segunelo o direito publico constitucional dos
diversos povos, é o Poder Executivo, que tem a suprema compe
tencia na execução de toclas as leis, responsavel apenas perante o
Congresso Nacional, em dados casos de infracção ou inobservancia
das meSIllé\-S ; e pois, a"1?wr o Tribunal de Contas do direito ele não
1'egistl'o elos decretos' do Poder Executivo, dizem, seria nullificar
a alludida competencia deste Poder.

Entretanto, em favor do systema italiano allega,se: que a
experiencia tem demonstrado de sobejo, que a verificação e jul
gamento posterior de contas encerradas não basta para garantir
o cumprimento fiel ela lei orçamentaria; e que, conseguinte
mente, só haver<\' fiscalisação, realmente proveitosa e efficaz, si
o Tribunal de Contas tiver aucliencia clelibemtivet, antes de ser
praticado o acto, susceptivel de qualquer despeza. (54)

Não quel'emos entrar na discussão, acerca da pl'eferencia dos
dous systemas. Apenas é opportuno notar que, do simples
texto do art, 89 da Constituição Federal, não era. licito ao Poder
Executivo organisar por decreto seu o Tribunal de Contas, e o
que mais é, - conferindo ao mesmo não só, o cli,'eito de exame
p,·evio e de não-l'egistro, mas até, dando à e, ta funcção o

(54) Seguem o ~yslema f,'ancez: além da F,'ança, lt AlIemanha, lt Austrilt
HungL'i::t. , Do Roull1nnia, n. el'via, a. Suecin., ti. GI'eeia. etc. Seguem o italiano e/u
relação ao registro pl'évio ; além da Halilt, lt Tlollanda, a Belgica e Po"tugal.
A Inglaterra não tem tribuna! de contas, propl'iamente dito; mas faz parte da
admini 'tração centl'al das suas finanças uma repartição especial de quo é ohefe
() «Comptrol1e,' & Auditor General" fi. qual incumbe a tomnda do contas dos
«responS3.veis& a, bem assim, o «exame pL'evio» das ordens ministet'ines, usce
ptiveis de qualquer de peza.
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~aracter de veto absoluto, de que não se encontra exemplo no
proprio Y6tema italiano, apeza.r de ser reputado o mais rigo
roso e exigenta a semelhante respeito.

E dahi as difficuldades e tropêços, que o mesmo tem
creado, por diversas vezes, ao Governo na marcha da admi
nistração.

Reconhecido ao Tribunal o direito de não·,·egistro de uma
ordem ou decreto, o Poder Executivo não póde, nem de,e, por
isso, ficar pri vado, em absoluto, de mandar realisar ades·
peza, si entender que o serviço publico a exige, irradiavel ou
imprescindivelmente; do contr:11'io, deixaria de ser um poder
-soberano, paI'"a. comar-se uma tuncção subordinada ao Tribunal
de Contas.

Isto é claro, é intuiti vo" E, conseguintemente, onde a Iegi~la·

ção admitte o nao-registro, tumbem ahi accrescenta-se logo
.a necessa1'ia providencia.

A regra é:
Quando pelo Tribunal de Contas é recu ado o registro á

qualquer ordem de paO"amcnto - ou porque a despeza não está
autorisada ou por outro fun rlamento qualquer, - podrra,
não obstant, a mesma ordem ser mantida, si o Poder
Executivo insi til' nelta; e neste caso o tribunal é obriga.do
a registr,ll·a, muito embora o faça, debaixo de 1"eSarüa, e com
direito de levar o facto em relataria ao Poder LE'gislativo
Nacional.

De te modo fica conciliada a (lscalisaçc!o p,·e'venliva do Tribunal
de Contas com o direi to, não menos importante, do Poder Execu
tivo, como autoridade suprema, que é, na execução das I is e
serviço~ do Estado.

E' opportllno lembl'ar, que, depois de concludentes ponderações,
fôra justamente este, de que vimos de fallar, o systema esta e
Iecido no decreto de 7 de novembro de 1890, o qual foi o acto
creador de semelhante instituição no Bi'azil.

Finalmente, para ter-se um juizo mais claro acerca do actual
Tribuna.l de Contas, daremos tamlJem em Appendice as disposições
do decreto n. 1166 de 17 de dezembro de 1892, referentes á sua
~rganisação, jurisclicção e competencia.
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IV - Falhas da Reforma de 1892

127. Tendo o Brazil recebido uma nova fórma de governo em
consequencia da revolução politica de 1889, er:1-lhe mani
festamente indispensavel uma reorganisação conveniente na sua
ordem financeira; e, com grande acerto ou sem elle, não se póde
neg:1r o trabalho assiduo que o governo provisorio da Republica
emprehendera, desde logo, acerca dos diversos negocios e servi
ços, referentes á Fazenda Publica.

A Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891 dividiu,
como sabe-se, as rendas ou impostos existentes do ex-lmperio
entre a União e os Estados Federados, definindo, apenas, em tlleses
geraes a competencia de uma e de outro nesse importante
mister (arts. 7° a lI).

Ora, quando não houvesse muitissimas outras razões e
motivos, bastava este facto, para crear a neces idarle de
novas leis e regulamentos, que bem encaminhassem a nova
ordem de cousas.

- A primeira lei organica, votada pelo Congresso Nacional,
visando a satisfação deste iotuito, foi a de n. 23 de 30 ele outu
bro de 1891, e, esta, em disposições expressas, e na autorisação
conferida ao governo par:1 expedir os regulamentos e instrucções
que fossem preciE'as, deixou bem claro o seu pensamento de ver
reorgani ados todos os serviços da administração federal, de
accordo com os fins e normas, melhor adequadas ás novas insti-
tuições do paiz. .

Infelizmente, porém, as reformas regulamentares, até agora
realisadas em virtude da lei de 30 de outubro, quer as das se
Cl'etarias dos ministerios, quer as das rep::U'tições dependentes,
não corresponderam, em geral, á mente do legi lador. Muita
cousa se innovou para peior, e m:1is de um serviço perdeu o fio
das suas relações tradicionaes, a sua coordenação e marcha re
gular, que são em toda parte requisit03 essenciaes da boas
funcções publicas.

Restringindo-nos ao objecto do presente trabalho, já tivemos
occasião de citar o decreto n. 1166 de 17 de dezembro de 1892,
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a primeira refo~'lna gei"al da Fazenda Publica, feita depois da
Republica.

E agora sem querermos fazer-lhe a critica, e muito menos,
uma censura, é, todavia, forçoso confessar, que a alludida
reforma ficou aquem das necessidades do momento,

- Conferiu novas attribuições às aUandegas dos E tados,
em vista da extiucção das antigas Thesourarias provinciaes
de Fazenda; -organisou e regulou pr oviso7'iamente o Tribunal
de Contas;- e quasi nada mais fez, de completo ou para
melhor, tanto no que se refere á boa ordem e distribuição
dos serviços, como sobre as normas e praticas, geraes ou espe
ciaes, da contabilidade financeira.

E' igualmente de notar a omissão da alludida reforma, quanto
ás attribuições das novas entidades administ~'ativas, por elia
creadas.

Com e:treito, nem o Conselho da Fa:::enda, nem as Delegacias
Fiscaes, que ora funccionam (arts. W e 16 do cito decreto
n. 1166) tiveram, como parecia de rigor, as suas funcções,
deveres e competencias, convenientemente especificarIas ou bem
definidas nos di:trerentes casos, (55)

Sobre este ponto, como sobre os dem:1is, é certo, que o decreto
em questão mandou esperar pelos rp.gulamentos que ao ministro
da fazenda incumbia expedir (arts, lôe 96 dÇJ dec. cit.)

Mas taes regulamentos não foram promulgados.
De maneira que, tratando-se de materia de interesse capital,

essencialissimo, como é a Fazenda Publica,-continuâmos, não
obstante já haver decorrido seis annos depois de instituida a
Republica, a carecer de leis, que contenham regras precisas,
previdentes e completas, sobre os varias serviços da propria
organisação fina.nceira ! (56)

Não basta, como parecerá a alguns, que subsistam em vigor as
leis e pl'aticas do antigo ~'egimen, Seria mister, ao menos,

(55) Agora mesmo pelo recente dec. n. 358 de 26 de dezembro de 1895 foram
creadas mais quatro delegacias fiscaes, e estas, como as anteriores, não tiveram
as suas attribuições, completamente definidas na lei!. •.

(56) Confirma este nosso juizo, o que disse o proprio Ministro da Fazenda em
seu ReI. de 30 de abril de 1895, á pagina 171 e seguintes.
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scp:>.r:1r e consolidar, dessas leis e praticas, as disposições que
realmente ainda vigoram.

Nem o fnncciollario publico, nem a parte interessada devem
continuar à mercê dessa sancção vaga, manifestamente pre
judicial aos interesses do fisco e do publico em geral.

- Não se ignora que muitas das normas e praticas, que regu
lavam certos ,erviços no proprio Thesouro Nacional, pertenciam
ó. uma outra organisação que desappareceu; e não se esqueça
iguall?ente, que diversas regl'3os e preceitos sobre as especies
d:L administração, arrecaclaçiío e fiscalisação das rendas consta
vam de decretos e regulamentos, uns concernentes a estações
fiscaes extinctas, e outros relativos a impostos, que passaram
para a economia dos Estados, ou para a lIunicipalidade no
Districto Federal.

E' preciso catm', aqui e 3olli, as disposições, que são, ou
nio, applicaveis aos casos occurrentes ; e isto á juizo da propria
repartição ou fllnccionario, na carencia de actos ou instrucções
do poder executivo, que expliquem ou elucidem, como convinha
fazeI-o na hypothese.

O que, tudo sabido e considerado, leva-nos a concluir: - que
a actual ol'ganisaçc7o administrativa da Fazenda Federal subsiste
assaz incompleta, e, conseguintemente, incapaz de satis
fazer aos seus importantissimos fins no governo da Republica.

- Em nosso modo de ver, é, pelo menos, de satisfação ur
gente:

I. o Uma lei especificando, de maneira clara e precisa, as
espheras de competencia da União, dos E tados e do Districto
Federal, sobre as diversas rendas e impostos, que, pela Con·
Stitllição e leis federaes, devem pertencer-lhes respectivamente.

2. 0 Uma regulamentação geral da contabilidade publica,
consolidando-se as disposições convenientes da legislação fazen
daria do antigo regimen, e complebndo-as, o melhor passiveI,
para pôl-as de inteiro accordo com a nova ordem de cousas esta
belecida,

3. o A expedição de regulamentos, que determinem a com
petencia e deveres das diITerelltes repartições de fazen.la e outras
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entidades admi'listratil)as, auxilia?'es,. - bem marcados os limites
das attribuições e a subordinação hie?"al"chica dos serviços, se
gundo os casos e as e pecies. (57)

-Abstemo-nos de fallar da actual organisaçfio do Tribunal de
Contas, ao nosso vêr, incompetentemente feita pelo decreto
n. 1166, porque reputamol-a de caracter inteiramente provisorio;
sendo de esperar, que o Poder Legislativo, d0 qual ora pende a
lei organica do mesmo Tribunal, adopte o que for de melhor, em
vista da tradição, meios e praticas, da nossa administração
financeira.

(57) na reportiçõ s. por exemplo. - as Oe!egacins Fiscaes e as Alfandegas
dos EstaJo , qu não p uem coexisLir e funccionar I egularmente, na «confusão..
ou «des~onhecidoXl' d:lS respectIvas competencin J como agorEl Se acham ...





APPENOlCE

AO TITULO VII

§ I - O ERARIO REGIO

128. Creado por alvará de 28 ele junho de 1808;-organisado

em « Tribunal do Thesouro Nacional» pela lei de 4 de outubro
de 1831 ; - reorganizado ou reformado, nesta qualidade, pelos
decretos n. 736, de 20 de novembro de 1850, n. 2349 de 29 de
janeiro de 1859, n. 2.548 de 10 de março de 1860, n. 4.153 de 6
de abril de 1868, n. 5.245 ele 5 ele abril de 1873 ;-convertido e
reorganisaclo em « 'fhesouro Federal, pela lei TI. 23 de 30 de
outubro de 1891, e decreto n. 1166 ele 17 de dezembro de 1892;
o E?'ario Regio subsiste, apezar de todas ess:l.S transformações,
como a peça fundamental, o elemento basico, da organisação fi
nanceira do paiz.

E por isto, quaesquer que tenham sido os seus grandes
defeitos e lacuna, das quae3 anteriormente nos occupá
mos; é tambem certo, que o conhecimento da lJrimeim

lei ol'ganica ela Fazenda Publica no Brazil é manifestamente
indispensavel a quantos Cjueimffi estudar ou apreciar as
reformas successivas da no~sa admin istração financeira..
E' nesta convicc:.ã0, que oiferecemos, em eguida, a integra do

AL ARA - D~ 28 DE JUNnO DE 1803

Crea o El'ario Régio e Conselho da Fazenda

Eu o Princip RegenLe fu o sab"r aos que este Alvará com forçn
de Lei virem, que sendo i ndispensavel nas actuaes circllmstancias d
Estado eslab Jecer quant antes nestaCidade - Capital um Erario OH
'l'heSOlll'O GemI e Publico: e um Conselho da minha Real Fazenda,

A. c. 32
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para a mais exacta .1.dminisLI'açiio, Arre adação, Distribuição, Assen
tameuto e Expediente della, de que pende a manutenção do Throuo,
e O b 10 commtun dos meus fieis vassallos; pois que as dilações em
semelhantes ne"'ocios são de gravissimas consequencias: tendo por
uma parte consideração á. utilidade que resultou á miuha Real Fa
zenda da ob ervancia das sauda,'eis Leis de 22 de Dezembro de 1761;
e por outra parte a bem entendida economia, com que, nas presen
tes e inevi taveis urgeucias, devem ser formados os prol' isionaes es
tabelecimentos da Administração Publica e Fiscal: conformando·me
com o parecer de pessõas do meu Conselho, intelligentes e litleratas,
de sã consciencia, zelosas do meu real serviço, e do bem commum :
sou servido reduzir provisionalmente á uma s6 e unica jul'isdicção
todas as cousas, ou negocios da minha Real Fazenda que foram
dependentes até agora das jurisdicções, voluntaria e contenciosa,
exercitadas pelas Juntas da. Fazenda e da Revisão da antiga divida
passiva desta Capitania, creando em logar dellas um illrario Régio a
Conselho da Fazenda, por onde unica, e primitivamente se expeçam
todos os l1ego~ios pertencentes á Arrecadação, Distribuição a Admi
nistração da minha Real Fazenda deste Continente e Dominios
Ultramarinos pela maneira seguinte:

'l'ITULO I

DO ERARIO RÉCIO

r. Hei por bem, abolindo desde já, a jurisdicção exel'citada pelas
referidas Juntas da Fazenda e Revisão, cl'ear e erigir no Estado do
Brazil um Erario ou 1'hesouro Real e Publico, com as mesmas pre
rogativas, jurisdicção e inspecção, autoridade, obrigações, e incum
bencias esp cificadas na Carta da Lei de 22 de Dezembl'O da i76t
que estabeleceu o Real El'ario de Lisboa, sendo unicamento composto
de um Presidente, que neUe será me:! Logar-Tenente, um 1'besoureiro
M6r, um Escl'ivão da sua receita, e Ires Contadores Geraes; obser
vando c.tda um delles por SeU Regimento, tudo q uan to l1a referida
Lei Fundamen lal se acba determinado, e o mais que pelas Leis,
Alva.rás e Ordens posteriores foi urdenado e estabelecido, e isto tiio
exacta e devidamente, como se de cada uma delJas fizesse eXlressa
menção, excepto aquillo que peja mudança das circnmstancias do
Estado, especialmente for declarado neste meu Alvará,

J(, A J\1esa do illrario será formada do Presidente, TbesoUL'eiro
M6r, e Escrivão ela sua receita, e a ella. poder{~ ser chamado pelo
Presidente, ~uando lhe J)arecer necessario e a decisão dos negocios
o exigir, o 1 rocurador a Fazenda, o r.ontador Geral re pecti,'o, ou
outro qualquer Ministro e pessoas, na fórma do Ali-ará. de 17 de de
zembro de 1790.

III. Haverá na 'l'hesouraria- lór do Real Erario dous segundos
Escripturnrios, dous terceiros, dous Amanuenses, dous Praticantes,
e Ires Fieis: um dos "uaes será o Pagador, et'll'á a sua conta
escripturada nas Contadorias Gel'aes, segun lo a naLureza da.s folhas
que p:tgar : um POl'Leit'o e seis Continuos que servirão tambem de Por
teiros uas Contadorias Ger:l.es, e nas mais l!;stações onde o Thesoureil'o,
M6r os mandar ter exercicio,

IV. A pl'imeira das tres Contadorias Geraes, que estabeleço,
terá a seu cal'go fazeI' entrar no Erario, e escl'ipLurar M r ndas
que devem nelJe entregar todos os 1'hesoureiros, AlmoxaL'ifes,
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Recebedores, Administl'adores, Provedores, Fiscaes, Exactores e
Contadores dos creditos e direitos reaes desLa Cidade e Provincia
do Rio de Janeiro.

V. A segunda será encal'l'egada da contabilidade e cobrança das
rendas da Africa Oriental, Asia Portugneza e Governos de ~linas

Geraes, S. Panlo, Goyaz; Matto GL'OSSO e Rio Grande de S' Pedro
do uI, Administrações e contractos que nelJes se comprehendem.

VI. A' terceira pertencerá a escripturação, contabilidade e fisca
lisação das rendas reaes estabelecidas nos Governos da Bahia Per
nambuco, Maranhão, Pará, Ceará, Piauhy, Parahyba, Ilhas do
Cabo Verde, Açores, Madeira e Africa Occidentalj Administrações e
contractos neltes comprehendidos,

VIL Ha,-erá em cad., uma das referidas Contadorias Geraes,
um primeiro E cripturario, tres segundos, tres terceiros tres
Amanuenses, e tres Praticantes, parJ. a prompta expedição dos
negocios pertencentes ao expedient dellas, e á escripturação das
contas da minha Real Fazenda, debaixo das ordens do l'especli vo
Contador Geral.

VIII, O primeiro Escrlpturario servira nos impedimentos do
Contador Geral; o mais an tigo dos segundos Escripturarios servirá de
pI'imeiro ; e assim successivamente, p.lra que não haja falta alguma
no prompto exercicio do que são encal'l'egados.

IX, E porque as informações, negocios e expediente que cumpre o
Con tador Geral de, averigue e faça pessoalmente, lhe não permittem
escripturar o Livro-mestl'e e Memorial dial'io d:J. sua I epartição ; o
primeiro EscriptUl'ario de cada uma das referidas Contadorias Ge
raes tel'á a seu cargo esta eserlpturação, debai1o:o das normas e titu
los que para ella estabeleeer, com conhecimento de causa, o compe
tente Con Lador Geral. o caso porém de impedimento ou moles tia
dos ditC's primeiros escripturarios, lançárão no ditos livros os se·
"undos Escriptararios mais anligos ou intelligentes, precedendo para
isto a neces aria Portaria do Presidente, .

TIl'ULO Ii

DO METIIOOO D,~ ESCRIPl'URl.ÇÃO E CONTABILID_~DE D) ERARro

1. Para que o methodo de escripturação, e fórmnlas de con tabili.
dade da minha Real Fazeneb não fiqne arbitrario, e ujeito á ma
neira de pen ar de C,l la um dos Contadores Gel'aes, q'le sou enido
crear para o referido Erario : ondeno que a escriplul'ação seja mel'·
cantil por parlidas dobradas, por ser a unlca seguida pelas Nações
mais civilisadas, assim pela sua brevidad para o maneio de grano
des som mas, como por ser a mais clara, e a que mellOS logal' di a el'l'og
e sublel'fugios, onde se escondam a m:i.licill e a fl'áude elos preval'i ..
cadores,

II, Portanto haverá em cada uma elas Contadorias Geraes um
Dial'io, um Ii\'l'o Mestre, e um Memorial ou Borrador, além de mais
um Li,'l'o auxiliar ou de Contas c.)rl'eUles para carla nm elos ren
dimen tos das Estações d~ Al'l'ccll.clação, Recebeclorias 'l'heso:ll'arias,
Conll'actos o I ~\dlUinjstl'ações da minha Real Fazenda. E isto para
qu sem delongas se veja, logo qne se precisar, o estado ela conta
ele cada um dos cleveclol'es ou exactoros elas rendas ela minha COl'õa
e fundos p~lblicos,
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UI. Ordeno que os referido.s livros de escriptul'ação sejam inalte·
ra,-eis, e que p:traella se não possa augmenlar ou dIminuir nenhum,
sem se me fazer sabeI', por consulta do Presiden te, a necessidade
que houver para se diminuir ou accrescentar o seu numero,

TrrULO III

DAS IlNTRAD,~S DAS RENDAS NO ERARIO

1. endo tilo diversa a fórma de anecadação das minhas rendas,
dos bans da Corôo., e propl'ios l'eae ; e consistindo o computo de al
gumas em transllcções que não aelmiLtem prazo cel'to para a entra
da no Erario, nem um regra tllliforme: sou servido determinar ao
dito re2peito o seguinte: '

Ir, Pelo que pertence aos bens o renelas cuja arrecadação é cliaria
e Hnalisa 110 ui timo de cada um mez, ordeno que a enll'ada se faça
no meu Real El'ario logo nos 1rimeiros dias do mez proximo
seg linte : que a cobrança dos Subsidios, Alfandegas e Casa da Moeda
onde as cOllferencia , exames, contagens, teem mai demora, a entrega
se faça nos primeiros oito dias seguintes: que pelo que pertence a
contractos, bilhetes da Alfandega, arrendam nlo dos proprios reaes
e ontl'\)S redilos desla natureza, venham os computos ao Llit !!ll'ado
até quinze depois do vencimento: e que havendo negligencia nos
Theso'lreiros, Recebedores, Almoxarife , Con tracladores ou rendeiros
retardando as remessas ou en tl'ogas, além dos Iwazos q ue por este
meu Alvará lhes são conoedidos, s expe am logo no meu real nome
contra elles, pelo Presidente do EI'::\1'io, as neces arias ordens de sus
pensão dos logares, sequestl'os, prisõe- e mais diligencias que julgaI'
opportuno pM'a a segurança da minha Real Fazenda, e para. se faze
rem prompta eeíl'ectiva as entradas, qne formal'em o objecto de taes
ordens,

nr. P::Il'a. que sempre constem juridicamente no El'at'io assim as
arrematações dos contract?S. COUlO as de quaesquel' outros bens dos
que para pagamento da minha Fazenda ou encarg pnblioo forem
executados, ol'deno que o Conelor della, logo que cjualquer contracto
fOI' anematado, entreque ao 'l'besoureil'o-i\jór um exemplar das con
dições da arrema~ação, assignado por dons Min istros do Conselbo,
para este o enviar á Contadori;l Gel'uI respecth'a, e nella se abril' a
compelente conta corrente ao contractadcr, debitando-se-Ihe logo os
pagamentos ou encargos, que eleve pagar durante o tempo dO'seu con
traoto; e não se lhe passará pelo Con, elho o compelen te AI val'á ue
correr, sem que apresente certidão d COnta:!ol' Geral, por ond
conste Hcarem feitos os elilos lançamentos, pagementos primordiaes
e o re!l'istro elas mesmas condições; e i t1 debaixo da pena de nulli
clade da arrematação, de Sllspensão ao Corretor da Fazenda, '1ue logo
nos primeiros oilo dias não fizer a entrega do exemplal' aulhentico
das condições dos contractos, e de prÍl'adio dos Omcios e de nlllli
dade das cartas d arl'ematação aos Olliciae- arrilmbtanles dos
oulros bens xeculados o I ilrI'enclaelos em ba ta publica, para indem
nisa ão elos computos pertencentes ao meu Eral';o Régio, si não se
apl'esentar denll'o do mesmo praz a c6pia elo respectivo auto d1L
arl'emahção,

IV, No caso poriÍm de não serem bastlntes as sobredilas ordens
de suspensão, sequestro, prisão e mais diligencias expedlda,> pelo
Presidento do El'ario, corno logar-tenente mell, pal'a etl'ectivamen te
entrarem os computos elas rendas, sem mais outra figura de Juizo,
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mandará então o mesmo Presidente exLrahir dos competentes livros
de contas correntes a dos executados, por onde conste o alcance em
que se acham; e fazendo jun Lar a ella os mais papeis de suspensões,
prisões e sequestros que houverem precedido, na fôrma (lue fic:! orde
nado para a aegurança da minha Real Fazenda, se remettera tudo ao
Procurador Lia Fazenda, para qae distribuida, depois de autoada a
referida conta e mais papeis, ao Conselheil'o a quem lOcal', faça pro
seguit' na execuções pela maneira que abaixo .ae declarada, até
flnal conclusão de taes cobranças ou dependencias,

TITULO IV

DA SAIlIDA OU DESPEZ,\ DO ERARIO

I. Ha,'endo determinado a f'rma. por que no Real Erario ou The
souro Publico devem entrar todas as rendas da minha coroa,
é preciso tambem ordeuar a formalidade com que, pelos cofres do
me mo Erario, se deveat pagar todas as despezas da manutencão da
minha Real Casa e Corpo politico do Estado, a que ão applicados
os rendimentos reae.: mando (lue a este respeito se obsene o se
guinte:

Pele. que pertence a min!:la Real Casa

ll, Os thesoureiros da Casa Real e cavalharices, o das moradia, os
compradores das reaes guarda-roupas, man tieiro, guarda-reposte, ou
outros quaesquer thesoureiros ou omciaes de recebimento e contas
queeu haja por bem crear para o regimen e economia da minha Real
Ca~a, terão cada um o competente livro de receita e despeza, onde se
lancem, n1\ pU"ina e querda as quanl.ias que receberem do Erario
para as despezas da sua competencia, e na pagina dil'eila a olllma
de CHia artigo de despeza, que houverem pago em virtude de folha
pOl' mi!}1 a signada e mandada pagaL', ou de de pacho do chefe da
Repartição, pOl' que se hou\'el' feito, cabendo no seu expediente este
acto de distl'ibuição da minha Real Fazenda, segundo Regimento
houve1.", ou e,,(ylo for; sendo os taes livros rubricados a saber: pelo
Mordomo-Mór, ou quem seu cargo servil' na Repartidio da Casa Real;
pelo Estribeiro-Mór, na estação das ,'eaes cavalharices ; pelo Vedor da
minha casa, na UchaL'ia; e pelo capitão da guarda Real, ne ta Re
partição: bem entendido que "ara as de pezas das re:>.8S guarda-roupas
ha de serV1r de titulo para a - compras a verba do meu régio benepla
cito ou real vontade: e na comlletente Contadol'Ía Geral do Erari,Q
haverá outro livro particular la con·ta corrente de cada Thesoureiro
Olt Repartição de recebimento e contas da minha Real Casa e Estado,
onde se veja, quando preci o for o saldo da conta de cada UIll dos
ditos Thesoureiros e Officiaes,

III. Os computos que pelo meu Real Erario se houveren1 de entregar
a. cada um dos sobreditos Th.soureiros ou Omciaes de recebimento e
contas de minha Casa, ainda que se exhibam em 'l'irtude de Decretos
de continuação, ou na conformidade do § 5° do tiL 14 da Lei Funda·
mental do Erario acima referida ser-me-hão comtudo requeridos
pelos mesmos Thesoureiros, ou chefes respectivos, na fórma até
aaora praticad(l com a Junta da Fazenda pelas Thesoul'l\rias das
d.espezas. militar, civil e da marinha. apresentando os 'l'hElsoureiros
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um mez sobre outro todos os documentos da sua desp za pertencentes
ao mez antecedent,e, sob pena de suspensão dos seus Offlcios até nova
mercG minha, segundo o disposto no § 30 do mesmo titulo; e no pri
meiro quartel de cada um anno se ajustarão, na Contadoria Geral
competente, as contas do anno antecedente de cada Tbe·oureiro, ou
Official de recebimento, e contas da minha Casa, e se lhe passará a
competente quitação, assignada unicamente pelo Presidente do meu
Real Erario; o qual no ajustamento de taes contas fará COl'tar li. vista
dos Tbesoureiros, com dous golpes de tesoura no alto todos os papeis
das suas despezas, os quaes se emmassarão e guardarão no Arcbivo
da competente Contadoria Geral.

Pelo que toca a ordenados, pensões, juros e tenças que teem
assentamento na minha Real Fazenda

IV. Para a prompla expedição das partes e em~ctivo pagamento
dos ol'denados, pensões, jaros e tenças, que teem assentamento na
minha Real Fazenda; sou sel'vido crear um Thesoureiro Geral. E
portanto, logo que ao Conselho da minha Fazenda baixal'em por mim
assignadas as folhas dos ordenados, pensões, juros e tenças impostas
nos l'endimentos reaes deste Estado, se expedirão para o dito The
soureit'o Geral; o qual em consequencia dos pagamentos que por
eUas houvel' de fazer em cada quartel, pedini as sommas que forem
precisas, ao meu Real Erario, e por elle se lbe entl'egarão com a
necessaria antecipação de ,'encimento, visto que os ordenados se
pagam adiantados; ordeno porém, que o mesmo TbeRoureiro Geral
não possa receber qnantia alguma do Erario para pagamento de um
quartel, sem haver mostrado pelo Diario, que deve formal' o Escrivão
da sua despeza, ter pago toda a an teeedente partida de receita; e que
em razão da sua conta corl'enle, escl'ipturada na fórma do que fica
disposto a re peito dos Thesoureiros das Repartições da minha Casa
e Estado, não tem em sua mão somma alguma de dinheiro pertencente
áqueJ1as applicações.

V, Os computas que pelo Eral'io Régio houver o dit Thesoureiro
Geral de receber para o pagamento de cada quartel, serão entregues
á vis la do competente conbecimento em rórma, p r onJe moslr o dito
Thesoureiro ficar-lhe já carregada em debito a quantia daquelle
recebimento,

VI. Ordeno tambem que logo no primeiro quartel de cada um anno
se tome na competente Contadoria Geral a conta do anno antecedente
do referido Thesour iro, pas ando-se-lhe quitações plenarias, como
dito é a respeito dos Tbesoureiros da minha Real Casa,

VII. Para o expediente da dit,\ Tbesouraria Geral haverá um
Escrivão da receita e despeza do 'J.'hesoureiro, O qual receberá das
partes os emolumentos qne percebiam os Escrivães dos Contos do
Reino é Casa; e terá a segunda cbave do col'l'e daquella Thesollraria,

Pelo que pertence li despeza do Exercito

VIII, Ao Thesollreiro Geral das Tropas da Côrle e Província do
Rio de Janeiro se entregará em duas porções iguaes, uma no pl'incipio
e outra no fim de cada mez, não só a importancia dos prets dos
Regimentos e dos soldos do meu Exercito, mas tambem a da de peza
do Uospilal Militar desta Cidade; para o que pedirá elle Thesoureiro
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Geral ao l!:rario Régio as quantias que forem necessarias, com a
devida antecipação: e esta entreg-as mando se façam sem pl'eceder
mais ou~ra alguma 01. mnidade, do que a do conhecimento de recibo
assi~uado pelo mesmo Thesour iro Geral no competente li '1'0 d
receita e despeza, por não admillirem demora, por minimo que seja,
os pagamentos e sahidas de~ta natureza,

IX, Na Contadoria Geral da Repartição Septentl'ional desta Conti
nent', se escl'ipturará a conta do difo 'I'hesoureiro, o qual todos os
mezes apresen tará no Erario os documentos da sua despeza, para que
depois de examinados achando-se conformes com o disposto na Lei
de 9 de JIlI ho de 1763, se lhe abonem; e no primeiro quartel do anno
seguinte se lhe pas ará quitação plenaria, por onde o dito Thesoureiro
Geral fique I ivre e desembaraçado para todos e qllaesquer cileHo que
reqneit'a, de contas ajustada,

X, Na occasião do recehimento de novas som mas apres ntará o
sobreclito Thesollreiro Geral o dill.rio da sua receita e despeza, onde
se veja o que existe do antecedente recebimento, cujo saldo passará a
outra !auda por principio de receita, assignando o Contador Geral a
verba de conferencia, onde acabarem as addições recenseadas no dito
diario ; é isto da mesma fôrma que tenho ordenado se observe com os
outros Thesonreiros Geraes, de que acima SFl fez expressa e especial
menção,

XI. Pelo que pertence ao Arsenal do Trem de Guerra, sou servido
estabelecer: que das despezas desta Repartição se processem folhas:
que aqnellas que pertencer m a jOl'llaes, sejam r iias pelos Aponta
dores, assignadas pelos Mestl'es e authenticadas pelo Inspector do dito
Arsenal: qne as qne procecle:'em de generos e materiaes venham
document:tdas c mos respecti,'os conhecimentos em fórma, assignaclas
pelo Escrivão e Almoxarife da mesma Estação:. e que" depois de
examinadas todas na competente Contadoria Geral do Erario, se
lavrem nellas os decretos par:!. alli serem pagas, averbando-se pri
meiro e~tes pagamentos no livl' S de entl'ada e sal,i{ht tio Almoxari
fado, á margem das mesmas adeliçõ s de receita, cuja importnncia eu
for sen'ido mandar pagar pelos referidos decretos. l~ para a compra
dos arti!l"os a dinheiro, ou para o fard:lJnentC' do meu Exercito, ou
pal'a o laboratol'io elo sobreditC' Arsenal, requel'erá o referido Inspe
ctor, com a devida antecipação, as sommas que necessarills for Jll,

para eu, sobre a entre"a dellas, re ol\'er o que fuI' mais compalivel
com as faculdades do meu Real Erario e as urgencias ele taes depezas.
E isto mesmo ordeno e pratique no que for perlell ente á obras de
fortific lção e reparos de fOI'lalezas: tomando-se as contas aos respe
cti,"OS All11oxaril'es na conformidade d'J que fica di~po-to a respeito
dos Thesollt"ir s Geraes da despeza civil e militaI',

Pejo que pertence a despez:ls da Marinba e Armazens Reaes

XII. Sentlo as despezas do provimento dos Armaze'ns Reaes, e das
expcdiçõe tias não, ftoagatas e mais vaSOR, de que se compõe a mi
nha Real !'u'mada, assim como o pagamento do Ofieiaes e mais
pe soas que l11e servem na ilIarinha, tambem de nalnreza de não
admittircm a menor dilação: ordeno qne pelo Erario Régio se entre,
gue antecipadamente em caela mez ao Almoxarife dos Armazens Reaes
por omcio e req uisições do Iutendente da Marinba, feito cm conse
quencia das ordens queti\'er recebido do Mini tI'O e "ecretario de
gstado respectivo, as SOlllmas indispensaveis para. as ditas despezas
e pagamentos; observando-se com a conta do mesmo Almoxari[e
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q'lanto fica determinado a respeito do Thesourei~o Geral das Trop,:s ;
e auardando-se pI'ovisionalmente, em tudo o maIs desta Repartlçao,
q U~'llltO determina o Alvará de i3 de maio do corrente anno, qne
instaurou o de 3 de Junho de 1793,

'fI1'ULO V

DOS BALANÇOS QUE SE DEVEM FAZER E VERU'lCAR 1\0 ER,\RIO

r. O Presidente do mell Real Erario, no fim de cada semestre do
anno civil, convocará o Thesoureiro-M6l' e 0- Escrivão da receita e
despeza; e fazendo sommal' os computos del1a nos livros das di1fe
rentes caixas de escripturação e cofre separado, mandará passar os
saldos ou diITerenças li um extracto fcito em fórma de mappa, cuja
somma ,eja o saldo geral de toda a entrada e ahida do ~ral'io ou
Thesouro Publico naqael1e semestre,

U. Logo que isto se haja feito, mandará o JUesmo Presidente cha
mar a cada um dos tI'es Contadores Gel'aes, para (1\ lhe apresen tem
o balanço das rendas e despezas que tiveram entrada e sahida pelas
caius das suas Repartições; e fazendo ajuntar os ditferentes saldos
de cada caixa em outro semelhante mappa, sendo a somma d lIe
igual l~ do saldo geral do ~ral'io, deduzido dos livros de r ceiLa e
despeza da sua Thesouraria-Mól', passará então o refer-ido Pl'eidente
acompanhado do Thesoureiro-l\lór- e Escrivão, á casa forte, ou da
guar-da dos cofres, e farl\ na sua presença contar pelos Fieis o di
nheiro, cedulas, bilheles, ouro em pó, e ban'as nelles existen(es; e
achando tudo ser conforme ao deduzido do balanço extl'ahitlo dos
livros, mandará fazeI' então os competentes termos, as-im nas contas
das caixas das dilIerentes Conladorias Gel'aes, como no fim das el1.
tradhs e sahidas dos livros de recei ta e despeza do 1'hesoll'.'o, onde
se declare aquella conferencia e a.just.amento de conta: o que tudo
subirá por consulta do mesmo Presidente <Í. minba real presença,
para. obter a confir.mação neces~a.ria; a qual ficará servindo de qui
tação plenal'ia ao 1'hesoureiro-l\lór, sem que possa baver cousa alguma.
em contrario, para o efreilo de se mostrar line e quite de toda e
qualquer responsabilidade o

III. -o fim de cada anno fará tambem o Presidente do Erario
Régio subir á minhJ. real ploesença a. conta geral do estado da Fa
zenda, em fórma de tabella, de toda a receita e despeza, em 'lue resu
midamente ae declara na receita, com distincção de cada um dos seus
artigos, a importancia allnnal deli a, a somma do que entrou por
cada artigo naquelle anno, e o que ficoll em divida de cada um, assim
cobravel, como de divida em execução ou fallida : e na despeza o
orçamonto da importancia annual de cada artigo distinctamente,
quanto se despendeu ou pagou no dito anno por cada artigo, e quanto
etrectivamente Ee ficou devendo. Fazendo elle Presiden te por escri
pto as observações que lhe parecerem proveitosas, ou para o melhora
mento da receita, ou para evitar qualquer despeza inutil; as quaes
me apl'esentará com as l'eferidas tabellas e balanços, que lhe hão de
ser entregues outra vez para se guard:J.rem uo Archi\'o do Erario, e
debaixo do segredo delle. Devendo ser feitas estas reducções daconta
geral por um Olicial da 1'hesouraria-lIIór para eSS3 fim escolhido,
como pessoa de toda a confiança e segredo.

IV, Para que o Presidente do meu Real Erario tenha todos os
meios necessarios de pôr em pratica o l'eferido: mando que de todas
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e quaesquer Estações por onde se fizer arrecadnção ou despeza qne
pertença ii. minha Fazenda, ou lhe possa vi r a pertence~ lhe remet
tam nos prímeil'os quinze dias do mez da Janeiro de cada anno, um
balanço da Rua receita e despeza mercantilmente feito, acompanhado
da relação das dividas activas e passims de cada Estação; e aos
EscL"ivães das Juntas de Fazenda Msim do Continente do Brazil,
como dos Dominios Ultramarinos, além do balauço explkado que
são obrigados a rclmetter ao Erario Régio todos os annos, remettam
separadamente iguaes tabellas e relações de dividas; para o que
todas as Estaçõp.s da Fazenda subalternas ás Juntas delta lhes envia
rão os sells balanços e relações, a fim de serem rernetlidos para o
Erario Régio com os balanços das respectivas JuotJS da Fazenda, e
poderem ser contemplados na CJnla geral acima referida, que no
seguinte anno deve subir ii. minha real presellça. Logo que se ver i
fLque a falta de algum destes balanços e relações, o Presidente do
Real Erarío fará suspender do seu cargo ao Oflicial de Fazenda que
fôl' culpado de omissão, para clepois se proceder contra elle, como
for de justiça,

Tl1'ULO VI

DO CO~SELllO DA FAZEXDA

r. Hei por bem outrosim crear e erigir nesta Capilal um Con
selho da minha Real Fazenda, o qual terá as mesmas prerogativas,
honras, privilegios, autoridade e .l,n:isdicção no E. tado do \:ll'azil e
Ilhas adjacentes, que tinha e exercitava o Conselho da Fazenda de
POrLugaJ ; conservando a respeito das Colouias Ultramarinas, das
llhns dos Açores, MaJcira, Cabo Verde, S, 'l'homé e mais senborios
e dominios de Afl'ica e Asia, a mesma jurisdicção que lhe competia
e era pertencente PO Conscllho do Ultramar do mes:no Reino; ser
vindo ao novo Conselho de Instituto os Regimentos de 17 de Outubro
de 1516 e de 6 de Março de 1592, a Carta de Lei de 22 de Dezembro
de 1761 e os Uvarás de 19 de Julho de 1765 e 17 de Dezembro de 1790,
com todas as outras Lei, Decretos e Ordens Régias que expressa
men te se uão achal'em derogada por outras posteriores, sobre a
Adminstl'ação da minha Red Fazenda, além de tudo quanto ao deante
vai expressamen te JecIarado.

II. Ordeno comt'ldo, qne ao dito respeito fiquem existindo Iodas as
Juntas de FlIzendn erectas nas mais Capitanias do B'"azil e Oomi
nios Ultramarinos: e portanto a respeito de territorio comprehen
di do na administraçilo e arrecadação de cada uma das ditas juntas,
exel'citará tão s6mente o conselho da fazenda a jurisdicção que
exel'cia sobre QS assumplos da minha faz~nda o Conselho Ultrama
rino, sem i u fl'acção do qne se acba detel'n1inado pelas Cartn Ré
gias da creação das rel"el"idas juntas, pelo decreto de 12 de junho de
1779 e pelas m~js ordens posteriores, as quaes mando continuem
provisionalmente a servir ele Regimento e Il1slituto ás mesmas
Junt.as .

.lU. Sou serviJo porlWl determinar fiCJ.uem pertencendo ao expe
dlenl;e do conselho, todos os negoci.os e assumptos que até agora S3
expediam por diITel:en.tes juutas ou estações deIle separadas, conti
nuando a coobecer de todos os artigos da minha Real Fazenda, so
bre que eu não bouvar no Brazil positivamente decret, do a separa
ção da jUl'Ísdícção do me,mo oonse1110, como são: Ar..mazens Reaes,
Arsenal Real elo Exercito, :Linas e Metaes, tJ.:ibulos ou impostos; á
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excepção com tudo do que respeitar á povoação e fundação de terl'as.,
cultura e sesmarias deIlas, e obras do conselhos, por 5·1' Ú conheCI
mento de taes objectos pertencente a Mesa do Desemb?-l'g:o ~lo .Paço,
a quem sobre os ditos assumptos conferi a Jllesm" .lUrLscltcçao que
exel'citava o Conselho de Ultramar,

IV, Será composto o dito Conselho da Fazenda de um pl'esiden~e,
que será seDlpre o do meu Real Eral"io, e dos conselheil'os que eu lor
servido nomear: havendo unicamente para o expediente delle nm es
cri vão ordinario e outro supernumerario que sÍl"va nos iD1Jl/)di~en tos
do ordinario, POI' quem ordeno se eJrPeçam nos dU1S que nao fo
rem santos ou leriados, todos os negocios ; um omcial maior, ontro
illf'nOr, elous papelistas, um praticante, e um omeial de registro em
cada repal'tição, a sim do a sentamento, como do expediente,. ~m
podeil'O do conselbo, dous continuos, um meirinho e seu .escr1Va~,

um solicitador, e um corrector da fazenda; vencendo os ditos n11
nistros e officiaes, bem como o do meu Real [!;rario, os ordenados
que eu pelos decretos elas suas nomeações for sarvido estabelec~.t' aos
ditos empregos nesta Capital, além elos emolumentos que por leI, 01'
elem·ou regimento lhes competirem,

'l'ITULü VIl

DO DESPACHO DOS NEOOCIOS PERTENCgNTES :\ ;nJltISDICÇÃO VOI.UNTARIA E
CONTENCIOSA DO CONSEI.no DA FAZ8NDA

Habilitações

I. Porquanto é e sempre foi um dos negocios mais impol't,lntes
que requel' um prompto e~lleeliente no elespacho do Conselho da mi
nha Fazenda, o elas habilitações das pessoas que se pI'etenelem l~gi
timal' com sentenças de justificações, ou para succeelerem a outras
pessoas que teem mercês ela minha CorôJ, de juro e herdade, ou em
vielas, ou para me requererem a ~atisfação de serviços de terceiro'l,
ou para outros efI'eitos de atteneliveis c nsequencias: hei por bem
ordenal' que os papeis desta natureza, pel'tcncente; ao IT:staclo elo
Brazil, ou aos meus Dominios Ultramarinos, sejam rejJal'~idos por
urna i/?uaJ e rigol'osa elistribui~ão entr Lodos os ministl'os do mesmo
conselno : no qual aquelle, a quem por turno pertence.. , s~rvidt de
relator para pl'opor os papús e escrevel' o que for vencido pula plurali
dade ele votos, em que haverá sempre tres conformes: recolhendo-se
em um cofl'e os emolumentos, para no lim de caela quartel 6e repar
tirem igllalmente por todos os ditos conselheiros,

Assentamento

lI, Porque nas presentes circumstancias elo Estado ainlia se não
acha estabelecida a remuneração de serviços pelas merc.;, de ten as;
sou ervido ordenar que ele futuro, havendo· eu por bem estabelecer a
elita fôrma lie r muneração, se guarde no assentamento das tenças
quanto se acha determinado nc.s §§ 2°,3°, 40 e 5" elo til. 2° ela lei ele
22 ele elezembro ele 1761, que regulou a jul'isdicção do ClJnselho da
Fazenda do Reino,

II, Havendo comtuclo nesta provincia uma folha ele juros do em
pl'e-timo que os seus habitantes fizeram ém virtucle da Carta Régia
cle 6 de olltubro :le 1798 ; e uma junta elenominada ela l' visão ela di-
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vida pftSsiva da minha Real Fazenda, que alltorisava os computas
deIla, para depois serem pagos segundo a fôrma que eu julgasse mais
conforme e compa.tivel com ajustiçn (; ur"encias do Estaria: sou ser
vida ordentu' que os titulas do assentamento da dita folha e divida
passivn que se processavam pela Junta da Fazenda e pela cln Revisão
passem parn a casa do assentamento elo Conselho da Fazenda, para
que neIle se examinem os titulas do nccionistas e credores; e pelo
qne eu for senido l'esolver sobl'e o que me consuHar o mesmo con
selho a este respeito, ou se lavl'ar a competente rolha, passalido-s
padl'ões de juro aos capitalistas e credores, ou se distratarem os ca
pUaes dest" emprestilllo e computo daquella divida, por consignações
de qnalquer dos c,'edit.os publicas que eu mandar applicar á sua
amortização.

IV, Pelo que pertence aos ordenados, se fará o assentamento por
despacho do Conselho, segundo eu o houver determinado por Decreto.
Carta, Alvará ou outro qualquer diploma; e do competente livro do
assentamento geral, se extrahirão annnalrnente as folhas de cada
Estaçã de Justiça, Guerra, Fazenda ou Ecclesias~ica, qlle devem,
depois de providus subil' pelo mesmo Conselho á minha l'eal assigna
tura e baixar ao Real Erario, para serem r~gistradas e entregues ao
Thesoureiro Geral dos Ordenados, afim de pagar na conformidade
dellas ás pessoas empregadas nas di tas Estações l'eaes e publicas,

V, Pal'a que as referidas folhas estejam promptas no principio de
cada um anno, e as pessoas nellas contempl<ldas não fiquem prb'adas,
pela demora da minha real assignatura, de receberem os sens orde
nados e pagamentos nos prefixos termos que para elles ficam estabe
lecidos : determino, debaixo das penas de smpansão até minha mercê,
que cada UIll dos Officiaes elo a sentamento que em virtude desse meu
Alvará sou servido estabelecer, na sua Repadição seja obril!'ado a ler
prompt, s para subirem á minha r ai presença até o fim do mez de
Setembro de cada um auno, as folhas !lue ho lverem de sen'i,' para
pagamento do anno proximo seguinte, afim de baixarem por mim as-i
gnadas a té o mez de Dezem b,'o do anno em que su bi re m, e se pode
rem pôr a pngament no principio do novo anno,

VI, Occorrendo ao pretexto de se não lavrnrem a folhas no obre
élito tempo, por causa de se acharem em baraçadas p los novos assen
tamento e obitos dos filhos delIns: o,'den que lodos o ordenados,
juros, lenças ou pensões, que accrescerem, ou que vagarem depois do
dia ultimo do mez de Junho de cada um anno, fiquem l'e en'ados par,l
se lançarem nas folhas do anilO proximo sllccessivo, sem demora da
expedição dellas nem prejuizo dos pagamentos e arrecadações do Real
Erario nos annos occorrentes,

VII. E por ser mais c"nveniente ,\0 meu real serviço: hei por bem
ordenar que todas as foI bas dc ordenados, pensões, juro<, tenças ou
outras quae quel' que se bajam de pagar pela minha l.eal Fazend", á
excepção das da despeza miuda do expedien'e dos tribullaes, armazens
e Secretal'ias de Estado, sejam pl-ocessadas no Conselho, sob pena de
nullidade e de niio seL'em abonadas aos Thesoureil'os as despezas que
satisfizer m pai' quaesquel' outros titulas, ou ['llhas, que não sejam
lavradas no l'eferido Conselho, a quem fica pertencendo o asseuta
menta geral de todos os titulas das despezas de continuação, on an
nuaes da minha Real Fazenda,

Administrações

VUI. Por serem cobradas nesta Capital e Provincia do Rio de Ja
neiro por Administrações fiscaes as rendas abaixo declaradas: hei
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por bem determinar que jámais se possam contractar ou art'endar
daqui em diante todos os direitos que se anecadarem por Alfandegas;
os novos direitos da Chancellaria Mór; as passagens e registros do
Pal'ahyba, Parahybuna, Jur.Jóca; as de Taguahy e do Paraty ; e o
subsidio da aguardente da tena; o dizimo do aSS'lcar; o equiva
lente do contr,tto do tabaco; o rendimen to dt\ Casa da Moeda; a an
cora9:em dos navios estrangeiros; os direitos do sal e a con tl'ibuição
de 8u r is POl' alqu ire do dito ganaro ; ordenando que toda as sobre
ditas rendas e outras semelbantes, se arrecadem POL' Administradores
e Thesoureiros que eu for sel'vido nomear; c que estes entreguem ao
Thespureiro-i\lór lo meu Real Erario os computos dos seus recebi- ~
mentos na fÓl'Jua abaixo declarada,

IX, 05 Thesoureiros das Alfandegas mandarão nos primeiros oito
dias de cada mez ao Real Erario, 01.\ ás Thesourarias Geraes das
Juutas, ou das Provedorias da minha Fazenda, onde as houver, com
guia assigllacla pelo Juiz e Administrador, e certidão do que houverem
tido de rendimento as ditas Casas de Al'l'ecadação 110 mez proximo
an·tecedente, todo o recebimento que nelle tiverem, assim em dinheiro,
como em bilhetes, sobre os as ignantes, na parte onde até agora se
adúüttiraw ; e isto delnüxo das panas de suspensão, sequestro e prisão,
pelo simpies facto da demora da d ita entrada,

X. Os Recebedores e A.dministradores do sLlbsidio da aguardente da
terra, do equivalente cIo contrato do tabaco, dos dizimos do assucar,
do subsidio li'tterario, 011 de outra qualquel' das minhas l'endag, que
tenha entrada diaria, farão as entregas do seu recebimento mensal
na Thesourdria Mór do Erario nos primeiros dias do mez proximo
seguinte, na conformidade do lJue acima fica dilo a respeito dos The
sOUl'eiros das Alfandegas e debaixo da mesma comminação,

XI. Oa 'l'hesoureiros, Recebedores ou Administradores de iguaes ou
semelhantes rendas. assim nas Provincias deste Estado, como nas dos
meus Dominios Ultrama"iLloS, ficam da mesma sode obrigados'a
fazer as entregas dos seus recebimentos, nos 'l.'hesouros ou Cofres
Geraes das rendas publicas, nos sobreditos prazos, ioconendo nas
penas que ficam refel'idas os que o contrario pratical'em: concedendo
porém a espera de 15 dias aos Recebedores ou Administradores, que
pela distancias das suas residencias fizerem as entregas elas minhas
rendas por quartei ,

XII. Quando porem o Presidente julgar necessario para o augmento
das rendas sobreditas, que alguma das que não são exceptuadas de
arrematação, pela referida Lei de 22 de Dezembro de i 7GJ, se devem
contratar, m'as proporá para eu detel'minar o que for servido; obser
vando-se com tudo o Alvará de 31 de Mail) de 1800, o qual expressa
mente determina que todas as anemataçõ s dos ramos da minha Real
Fazen.da sejam feitas em hasta publica.

Contratos

XIIT. Sendo impraticavel que algumas das minhas rendas cobradas
em espe ie possam ser aclministradas, sem q~le se evapol'e gl'al\de
parle do seu producto nas nlãos dos prepostos, que é preciso crear
para o recebimento deltas e sua reducção a dinheiro, rna,iormente em
um pai? tão dilatado e falto por ora de Ministl'os leUrados que lossam
,Qccorrer com a necessal'ia jul'iõdicção á eITectiva cobrança das mesmas
rendas, sem os subterfugios, delongas e prevenções que costumam
illudir os Juizes Ordiuarios e Camaras das Villas do Sel'tão do BL'azil:
hei por bem ordenar que as miuoças dos dizimos das Freguezias de
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cada uma das Províncias deste Estado, divididas em ramos propor
cionados entre si se arrematem por triennio a quem mais der e me
lhores fianças ol}"erecer, com as mesmas condições com que até aO'ora
se arl'emataram pelas Juntas da Fazenda respectivas, pagando os cou
tl'acladores ou al'rematantes os preços dos seus al'reudameutos ou con
tl'atos por qllarteis, um sobre outro segundo a ordem do anno civil:
e isto emcluanto eu por motivos de maiol' utilidade d<l. minha Real
Fazenda não maudar CI contral'Ío,

XIV. O mesmo sou servido se pl'atique !las rendas do dizimo do
pescado, vintena do peixe salgado, passageus pequenas, e outros se
melhantes ramos da minha Real l?azenda, cuja üscalisação absor
"eria em ordenados ou salarios das pe'lsoas neHa empregada, a maiol'
parte do sen producLO annual: ob!\ervando-se em tudo quanto a r s
p~i to dit solemnülade das aJ'1'ematações se ach:J. estabelecido nos §§ 27,
2 , 32, 3l e 35 do tit. 20 da sobredita Lei de 22 de Dezembro de 1761.

XV, No Conselbo se farão Lambem as al'l'ematações de todos os
contractos geraes da Coroa, como são o contmcto do tabaco das ilbas
dos Açores Mad ira; o contracto do tabaco para a China: e o coutracto
do tabaco para Goa, po to que doado esteja; o contrato do marfim da
Angola e Benguela; o da lll'zela; o do pall-brazil. e;n um ou mais
ramos; e todos os mais contractos reaes estab lecidos ou que eu haja
de man lal' estabelecer.

XVI. Igualmente pertencerão ao Conselho as arrematações das mais
rendas d sta Capit:J.nia que dantes eram rei tas pela extincla Junta dit
Fazenda della, 0:1 resel'l'adas ao I ea I lilrario, por excedel'P-m a 10: 0003
annuaes: e a re peito das reservadas das mais JunLa de Fazenda, sou
servido ordenar, que nos casos em que as circumstancias exigirem
sel'em as al'rematações fdlas llelns respectivas JUllta~; ou nos em
que de"e ,erifical'-se a excepção decretada, tenha arbitrio o Presi
dente do meu Real Eral'io: e para que, e conSel'l'e a competencia das
jurisdicçõe'l por ruim estabelecidas, mando se observe o seguinte:

xvrr. QU[llldo se decidir p 10 PL'csidente do EL'ario Régio, á vista.
das conLas c dos lanços qll lhe remetterem as Juotas da Fazenda,
qu conl'em proceder-se ne La Capital á arrematação da renda, se
remeL\eriio ao Con~elho as con1lições e p:J.peis originaes com de pacho
do me mo Pre-idenle, em lJue declare achar-.e o rendimento nos
termos de ,er arrematado, havendo lanços que che"'om (I quantia que
lh parecer justa, Fará logo então o C nselho pôr a l'enda em pl'aça,
e lll'Ocederá a contl'ac al·a pelos termos legaes; aos quaes s guin o-se
enecLi\'amente a arL'ematação, e !'Lndo ao arrematante o competente
Alvará de correr, tornarú a I' mettel' os mesmos papeis origioaes ao
EL'ario, dep is do mandar reO'i'lLl'ul' na re pectiva cretaria o docum n
tos do e tylo. E quando não haja lanços ou conconerem motivos ou
ra7.ôe ,pelas quaes pal' ça ao Can elho niio dever ultimar a al'l'ema
toção da renda, remetterú então os papeis com o assento que se tlmar,
á Mesa do Real gl'al'io. para que por elIe se expe am as r specli,a
Juntas a ol'dens que lhe pal'ecerem mais cOllvenientes para o aug
menta dCl contracto ou administração dasobredita renda, acompanhadas
dos documentos que sobre ella rememeUen ao l~l'ario, ou g[lal'lIando-se
est~s na rtJsp ctiva Contadoria Gel'al delte. para depoi- servirem de
instrucção ás arremata .ü~s que se hOllverem de fazer, como parecel'
mais cnnl'enieute ao bem, e augmento da Ir.inba Real Faz nda.

XVIII. Pelo que pertence ao de.-pacho dos negocias da Jorisdic: ão
Contenciosa. observar(, o Conselho inviolavelmente o di pOflo no
ti\. 30 da Lei de 22 de Dezem bro de 1761.
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TITULO VIIl

DA NATUREZA DOS E.\lPREOOS E I:<CU.\lBENCn DO ER.~Rr R8J !O

1. 80:1 sonido or.:!enar que os empregos, logares e in umbencias do
referido !];rario se não possam para qualquer efl'eito jillgar, como
officios pertencente, ao direito consuetudinario; Determino que lenham
a nat Ireza dc mel'as serventias tl'iennaes vitalicias, de q'IO não tirarão
cadas, nem pagarão direitos algllOs de chancellal'ia as paswas q ue ~

eu houver P li' bem nomear para os exercerem; ficando semj,)l'e amo-
viveis ao meu real arbilrio, á excep<;ão dos Continuos do !];l'ario que
poderão ser desped idos pelo Pr'esidente,

Ir. As mesmas pessoas que occuparem os sobrl\ditos emprego. e 10
gares, vencerão os· ordenados, que para a sua decente sustentação
lenho estabelecido, sem que seja permittido lev'H"em das partes emolu
mento algum pelo simples acto de pagar ou receber que são privativos
do meu Real !];rari : porém as liquidações ou aju tamento das contas
que em virtude dos meus reaes Decretos de d i\Iaio de '1790, e 26 de
JuilJo de 1802, fizerem os Omciaes do Erario Régio, sendo p:11'll. isso
propostos pelos re,pectivos Contadores Geraes, e nomeados p lo Pre
siden te, lhes serão gratificados pela minlJa Real Fazenda na fórmR
dos sobreditos Decretos que mando se observem ao dito respeito,

III, Pelo que mando á Mesa do Des mbargo do Paço, e da (;onsci
encia e Ordens Presidente do meu Real Erario e Conselb·) da Fa
zenda, Casa da Supplicação do Brazil, Relação da BallÍa e d Goa,
Junbs da minba Fazenda, Capitães Generaes, G vernarlorzs, Desem
bargadores, Corregedores, Ouvidores, Provedores, Juizes dd F 1'11.,
Intendentes e outros Magistrados, Oflicines de Justi a, Gu n,' e
Fazenda, a qu~m o conhecimento do disposto n ste meu :\lvad, com
força de Lei perteocer, o cumpram e guardem, e o façam inteira
mente cumprir e guardar, como nelle se contém, sem duvida ou em
bargo algum, não obstante quaesquer Leis, Ordenll.çõe', Regimentos,
Alvarás, Provisões, costumes ou estylos em contl'al'io, quc toelos e
todas hei por bem ele['ogal-os par.• este etreito sómcnt,. com se de
cada um d"lles fizesse esp cial e expressa n1enção; ficando aliás em
seu antigo vigor. E ao Doutor Tbomaz Antonio ele Villa /IIo\'a Por
tugal. do meu Conselho, Desembargador do Paço e Chan ellr.r-]lfór do
Brazil, m lndo que o faça publicar na Cbanc_lla['ia, e q'le d '11 se
remeltam c'lpias a t dos os Tri bunaes, cabeças de Comarcas e Vi lias
dest~ Estado: registrando-se nos logares, onde se costumam registrar
semelhantes Alvarás, remettendo-se o original para o R. 011 ,\['c!Ji,'o
onde se houverem de guardar os das minhas Leis, Regimentos
Carta', Alvarás e Ordens. Dado no Palacio do Rio cL J,\neil'o em
23 de Junho ele 188,

PRINCIPE com gllard",

D, Fenwnelo José ele Port/lg(~l,

Alva['á por que VOSS:l. Alteza Real ha por bem cr'ar um l~:'ario e
Conselho de Fazenda para a administr ção, arl'ecadação, dist['ibuição,
contabilidade e ass nt1.mento do seu real patrimonio e fundos publicos
deste Estado e Dominios Ultramarinos, como nell se declara,

Para Vossa Alteza Real ver,

João Alvares de Miranda Varejão o fez,
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Tabella dos ordenados dos empregados do Real Erario e Con
selho da Fazenda, conforme os Decretos de suas nomeações de
29 de Junho e 16 de Julho deste anno

ERARIO REOlO
Empregos Ordenado annual

T!le~oureiro-:\Iór, incluindo 48f)' para qnebras .
Escrivão da Receita ..................................•
Contadol' Geral. .....•.............• , " .. " .,
10 Escrjpturario., •....•.•.........•....•..............
20 di t .......•.•............••.•..•••.........•....•..
30 dito ...... ..•..•..•..•.... ..••..•.............•.....
.'\.maouense ..•........•.......................... ' ..•.
Praticante .•..•...........•......•....... , .
FieL do Thesoureiro-i'llór .
The~oureiro dos O,·denados .
Escri vão do dilo ....•.................................
Fi I do Thesollreiro ..........•......•...•...... , .•....
Porteiro ..........•.•.........•........................
Continuo .

CONSELIIO DA FAZENDA

Conselhejro .
Escrivão ordin:ll'io ..•..............•....•..•...•......
DiLo sllpranllmerario ........••.....•.•.•••... , .•......
Omcial maior , .........•...•.•............
Dito menor ......•................•.................•..
Di to Papelista.... , .. , ........•......•.................
Porteiro ..........•..... '" . '" , .......•............•.•
Continuo., ............••..............................
Corr~tor ela Fazenda, Solicitador, Uleirinho. E:scrivão

de leirinho .

§ II - O DECRETO N. 1165 DE 1892

129. Ao tratar da Ol'gani;ação financeim actual, ja ti vemos de
transcrever, como convinha, alguma.'! das principaes di posições
do decreto n. 1.166 de 17 de dezembro de 192, que organizou o
Tllezouro Federal e mais repartições, dependente3 ou auxiliares
elo Mi nisterio da Fazenda.

Entretanto, pareceu-nos que, para melhor intelligencia e co
nhecimento mais completo dessa l'e(orma (a;endaria, seria util
ainda addicionar cert03 ext1'actos do decreto supradito ; - e é
o que ora fa.zemos.

Os artigos e:r;tractados levam apropria nume!'açoão, que teem
no decreto n. 1166 ; mas, quanto aos titulos das materia , nos
permittimos certa liberdade de classificação, que se coaduna
melhor com os fins que temos em vista.



- 512-

I - Das Alfandegas

Art. 11. As alfandegas continuam a ser e3tações de arreca
dação dos impostos de importação, de navegação e de quaesquer
outros que de futuro se venham a estabelecer e dependam de
lançamento .

Art. 12. Ersas estações fiscaes, quer quanto ás attribuições.
quer quanto á natureza, ordem do serviço, continuarão a reger-se
pelas disposições eqt vigor com as seguintes modificacões:

§ I.· A alçada dos inspectores das Alfandegas fica elevada:
A do in!pector da Alfandega da Capital Federal 0.3:000.(0) ;
a dos i.nspectores das alfandegas de Santos Bahia, Pernambuco

e Pará 0.2:000";000; a dos inspectores das de Porto Alegre, Rio
Grande, Santa Cathal'ina e Maceió a 1:000"000.

Em todas as demais alfandegas a alçada dos inspectores será
de 500$000.

§ 2.° O serviço nas alfandegas da Bahia, de Pernambuco e do
Pará. será dividido por ires secções:

a) A' la secção pentencerão os designados no § l° do art. 9° da
Consolidação das leis das alfandegas e mesas de rendas;

b) A' 2" secção os designados no § 2° do mesmo artigo e os mais
que vierem da Thesouraria extin ta;

c) A' 3" secção os designados no § 3° desse artigo, e a tomada
das contas dos responsaveis.

§ 3. ° O serviço, nas alfandegas de Porto Alegre, do Rio Grande
do Sul, de Santos, de Maceió, do Maranhão, do Ceará e de
Manáos, será dividido por duas secções:

a) A' la secção pertencerão os designados no art. 10, § l° da
citada Consolidação;

b) A' 2a secção os enumerados no § 2° de se artigo, a tomada
das contas dos responsaveis, e os mais que vierem da Thesouraria
extincta.

§ 4.· Nas outras alfandegas o serviço será desempenhado sob
á immediata direcção do in pector.

Art. 13. Da.s decisões excedentes da alçada dos inspectores das
alfi:l.Odegas haverá os recUl'SOS rleterminados no art. 9' § 2".

Art. 14. A's partes é licito, suscitada contestação sobre a
natureza, classificação, valor ou qualquer ou tra circnm tancia.
com relaçã á mercadoria importada, provocar, mediante reque
rimento ao inspector, a reunião de uma commissão mixb, pa.ra
decidir a controversia.

§ I. o Essa commissão será composta de arbi tros em numero
igual, escolhiuos de entre os comprehendi'los em uma relação
formada pela Alfandega. em janeiro de cada anno e na qual figu
rarão empregados fiscaes e negociante de conceituado merito.

§ 2. 0 Da decisão da commi são, quando homologada pelo in
spector, haverá recurso voluntario interposto pela parte, que
tambem poderá recorrer, qua,ndo, no caso de empa.te, a decisão
do inspector for contra elta proferida.
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Art. 15. As alfandegas, sub.:;tituindo as Thesourariu,s extin tas,
exercem mais :\s seguintes attribuições:

a) Impor multas no.:; casos em que as leis e regulamentos o
permitLirem;

b) Julgar as lw bílitações para a percepção de meio soldo, tendo
em vi ta as disposiçõe em ,igor, mandar abrir assentamento e
incluir o pensionista em folba, bem como todos os empregados
da União, activos e inactivos;

c) Orgatli,ar as folhas do pagamento de todos os empregados
e o proces~o relativo a esse ramo de serviço;

d) Organisar a relação dos pen:;ionistas do Esta o;
e) Liquil1ar a divida acti va, e p:LSsiva e escriptural-as em livros

proprios, em fórma de conta corrente;
D Escripturar em livros proprios os dinheiros de orphãos e

ausente ;
g) Examinar as precatarias de embargos e dinheiros de au

sentes ou quaesquer outros, cumprindo-as ou não, como for de
direito;

h) Fazer os as entamentos dos proprios nacionaes federaes e a
escripturação relltiva aos terrenos de marinha;

i) Organisar os quadros da divida activa e pa siva, escripturar
os livros auxiliares do grande livro da divida publica e organisar
as folhas para pagamento dos juros das apolices, on e houver
caixa filial;

j) Em geral to as as attribuições que pertenciam ás extinctas
Thesoul'al'ias de Fazenia, quer em relação ao lançamento dos
imposto', sua cobrança, isenção, remi são, etc., quer em relação
aos serviços (1e ordens diversas e especificados na legislação
anterior por e:.ta attribuidos as estações fiscaes.

Paragrapho uníco, As funcções dos thesoureiros serão am
pliadas de accordo com as novas attribuições dadas ás alfan
degas, continuando em vigor o regimento das Thesourarla'
compati vel com a actual organisação.

II - Das Delegacias Fiscae:: e Agencias (')

Art, 16, São creadas, desde já, delegacias fiscaes do Thesouro
Federal nas capitaes dos Estados de S. Paulo, Mina~ Geraes,

(.) Pelo art. 12 da lei orçamentaria n. 359 de 30 de dezembro de 1S95, se
dispOz:

« Nas capitaes dos E'tados serão encal't'egados da cobranço. dos im po tos
Cederaes, t:<es como os do sello, fumo, bebidas alcoolicas, etc., as delegacia, e
nas cidaJes, onde nio hou\·er delegacias e existirem mesas de rendas, a essas
incumbira a cobrança.

Pal'agl'apho llniu . Nos municipios e cidades do interiol' serão enearraganos
on os agentes do correio ou cobl'adores, nos moldes dos cobrador s cl'cados
pelo regulamento de 2 do ago to cle 1876, ficando o Governn alltorisaclo o.
Iixar-lbes vencimentos.'"

A. c. 33
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Matto Grosso, Paraná, Piauhy e Goyaz com o pe3soal e venci
mentos das tabellas annexas e attribuições que serão fixadas em
regulamento.

Are. 17. F6ra dos c1istrictos fiscaes comprehendidos na compe
tencia administrativa das alfandegas e delegacias, poderá o
governo crear agencias fiscaes quando e como julgar con
veniente.

III - Do Tribunal de Contas e suas attribnições

Art. 18. Fica crea'io na Capital Federal o-«Trlbunal de
Contas»-com as attribuições determinadas no art. 89 da Consti
tuiçfí.o.

Art. 19. O pessoal do Tribunal de Contas compor-se-ha de
cinco membros, o presidente e quatro directores, com voto deli
berativo, um dos quaes representará o MLnisterio Publico. (')

Art. 27. A jilrisdicção do Tribunal deCantas abrange todos os
respon aveis por dinheiros e valores pertencentes á Republica,
ainda mesmo no ca o de residirem fóra do paiZ".

Art. 28. O Tribunal de Contas tem jurisdicção propria e pri
vativa sobre as pessoas e as materias sujeitas á sua competencia:
funcciona como Tribunal de Justiça, e as suas decisões defini
tivas teem força de sentença com execução apparelhada.

Art. 29. Com.pete ao Tribunal de Contas, como Tribunal de
Justiça Administrativo :

§ 1. 0 O exame e revisão das contas millisteriaes.
§ 2.0 A tomada das contas dos responsaveis por dinheiros e

valorns pertencentes á Republica.
Art. 30. Ao Tribunal, no que diz respeito ao exame prévio e

revisão das contas ministeriaes, compete :
§ 1.0 Examinar todas os decretos, ordens e avisos dos diITe

rentes ministerios, susceptiveis de crear despezas ou interessar
ás finanças da Republica.

§ 2. ° Verificar todas as ordens e contas de despezas autori
zadas pelos differentes ministerios, registrando as de reconb cida
legalidade. No caso contrario, em exposição motivada, indicará
á repartição, que ordenou a despeza, a causa da recusa do re
gistro.

§ 3.° Examinar mensalmente, á vista dos balancetes, o movi
mento de receita e despeza, recapitulando e revendo annual
mente os resultados mensaes.

§ 4. o Con ferir esses resultados com os que lhe forem apresen
tados pelo governo, communicando tudo em seu relataria
annual.

(.) Tambe'n h'1. tres sub.directores, além do seCI'et:u'io, e o demais pJSSJQ
u bordinado dos varias se rviços.
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Art. 31. Compate ao Tl'ibunal, na tom.a.Ja de contas dos
responsaveis por dinheiros e valores pel'tencentes a Repubtica :

§ 1. 0 Julgar, em unica insbancia, élJS contas de todas as repar
tições,empregados e quaesquer outro'responslveis que, singular
on collecti vamente, tiverem administrado, arrecadado ou despeI1
dido dinheiros publicas 011, valores pertencentes a Republica, ou
porque esta seja rasponsavel e estiverem sob sua guarda, e bem
assim dos que,por qualquer motivo, as deverem prestar perante
o mesmo Tribunll, seja qual fõr o miuisterio a que perten
cerem;

§ 2.." Pl'opàr ao Ministro da Fazen,ia aSU3pensão dos respon
saveis, que não satisfizerem a.presb,ção de contas,ou não entre
garem os livros e documentos de sua gestão dentro dos I1razos
fixado nas leis e regulamentos; ou quando; não havendo taes
prazos, forem intimados para es e fim; .

§ 3. o Propor igualmente, nos termo' do decreto n. 651 de 5
de dezembro de 18<t9, a prisão dos responsaveis que forem re
missos ou omissos em lazer as entradas dos dinheiro a seu
cargo nos prazos marcado' pelas leis, regulamentos, instruccões
ou quaesquer Outl'OS actos, e a promover contra elles e seus
fiadol'es 03 sequestros e mais processos civis competentes para
segurança e embolso da Fazenda Federal'

§ 4." Impàr multas aos responsaveis, q11,e não apresentarem
as contas ou os livros e documentos de sua gestão, nos prazos
que lhes houverem sido IIfarcados, quando não tiverem feito nos
p:'escriptos nas leis, regulamentos, instrucções e ordens em
vigor;

§ 5." Fixar e julgar, á revelia, o debito dos responsaveis, que
deixarem de apresentar as contas ou os livros e documento de
sua gestão, por quaesquer o11,tras contas e documentos que lhes
fizerem carga; .

§ 6. o Mandar passar quitação aos tbesoureiros, p:igadores,
reeebe lares, a.lmoxarlfes e a quae quer outros responsaveis
quando correntes em suas contas: julgar desembaraçados os va
lores depo'itados e extinctas as cauções ele qualquer natureza
pela quitação dos responsaveis, e levantar o sequestro aquelles
'lue declarar exonerados para com a Fazenda Federal'

§ 7." Avaliar as provas de facto, deduzida por ju tificações e
quaesquer outros documentos, da perda ou arrebatamento de
dinheiro e valores publicas, por força maior, que forem apre
sentadas pelos responsaveis, a á vista daJlas, resolver o que
fol' de justiça sobre o abono da somma ou dos valores perdi'los
ou arrebatado .

§ 8. o Advertir de fa.ltas ás repartições empregados e quae quer
ou.trcs responsa.veis quando da alUi são se nã.o seguir provavel
mente prejuizo publico ou particular;

§ 9. o Rever as contas dos responsaveis, no cas.o de interposição
do recurso de revisão;

§ 1.0. Requisitar das autoridades a funccionarios, que não
lhe forem. subordina.dos, e ordenar aos C1.ue forem, a remessa de



- 516-

documentos e informações que tiver por indispensaveis para. o
exame e julgamento das contas, e providenciar no caso de não
ser satisfeita. a requisição ou ordem;

§ II. Decidir si são ou não admissiveis os embargos. e
julgal·os afinal.

Art. 32. Como fiscal das leis de receita e despeza publicas
compete ao Triblmal de Contas :

§ I. o Exam inar as tabellas da distribuição de credito, todos
os decretos, ordens e avisos dos differentes ministerios autori
sando despezas e verificar a sua legalidade;

§ 2. (I Examinar, pelos respectivos titulas, si as concessões de
aposentadoria, jubilação, ou reforma àe empregados publicas e
bem assim as de meio-soldo, montepio e peusõe, estão dentro
das fOl'ças orçamentaes ou de algum credito especialmente aberto
para tal fim j

§ 3." Expor, num relataria annual dirigido ao ministro, todas
a condições tendentes a demonstrar e tornar bem conhecido o
estado da Fazenda Publica Federal, as reformas de que possa
carecer e os abusos e omissões porventura praticados no fiel
cumprimento tanto das leis do orçamento como de todas as que
disserem respeito á administração fiscal.

Art. 33. Para. Lle empenho de taes attribuições sel'ão remet
tidos ao Tribunal todos os elementos nece sarios, sem res"rva
alguma, salvo a limitação do § 20 do art. 34.

Art. 34. O Tribuual parIera tambem, para exame completo da
legalidade de qualquer de.-peza,determinada por meio tIe ordem,
exigir, quando o julgar conveniente, a apresentação do processo
que tiver dado origem á mesma de peza.

§ l." Oproces o, depois de examinado, ser~t devolvido á re
partição de contabilidade respectiva.

§ 2." EXl'eptuam-Ee desta disposição as de,pezas reservadas e
confidenciaes, as quaes serão submettida:; ao Tribunal pal'a
examinar si foram feitas dentro dos limite:; dos creãitos con.i
gnados, sem entraI' elie na apreciação de sua procedencia.

Art. 35. Para a abertura dos creditos extraordinarios e sup
plementares será ouvido préviamente o Tribunal.

Os decretos abrindo tae creditas lhe serão onvia-lo" com os
competentes relatarias justificativos, afim de alli serem reJi 
trados.

Art. 36. O Ministro da Fazenda fará communicação ao Tri
dunal de torlas as autorisações para emissão de empl'estimos e
levantamento de fundos, e envial'-lhe-ha cópia de todos o do
cumentos justificativos do uso, que tiver feito, dessas autori ações.

Paragrapuo unico. Relativamente às operações do resgate da
divida publica será tambem enviada ao Tribunal a relação dos
banco, casas bancarias e companllias que as hou,erem con tra
etado com o governo e um relataria minucioso do modo pelo
qual se haja cumprido o contracto.

AI't. 37. Os contractos de obras publicas, de garantias de juros
e subvenções ::L estradas de terro, engenhos centra e nave·
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gação, importação de immigrantes, auxilios a emprezas de colo
nisação, construcção de docas e de edificios publicos e em geral
todos o de compra e venda, celebrados por qualquer dos mi
nisterios, serão submettidos á apreciação do Tribunal.

Paragrapho unico. Exceptuam-se os contractos para forne
cimento de ohjectos de expediente, compra de generos alimen
tícios, combusti veis e materia prima, para o serviço do!' e-tabe
lecimen tos e das estradas de ferro.

Art. 38. O Tribuual resolve em sessão por maioria de votos,
que ser5.o por precedencia de idade, votando por ultimo o pre
siden e, que tambem terá o voto de qualidade, nos casos de
empate.

Art. 99, O directores nomeados para a instaUação do Tri
bunal de Contas entrarão em exercicio, ficando a sua nomeação
dependente da approvação do Senado.

Art. 100. Os membros do Tribunal de Cont,as serão julgados
pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade.

Funcções fiscaes do TI'i1nmal

Art. 55. No exame das ordens de pagamento attender-se-ha
a toda- as disp'sições, que a respeito deIlas estabelecem as leis
de contabilidade. Assim verificar-se-ha:

I .o Si a despeza está comprovada e pertence, com efI ito, ao
exercicio, ao artigo e ás verbas de credito legal a que vem refe
rida e se abrange pagamentos relativos a ma.is de uma vel'baj

2.0 Si est:lo assignadas pelo Ministro respectivo ou pelos func·
cionarios em que elIe houver delegado;

3." Si teem a indicação do agente da Repartição, que ha de
sati-fazel-as j

4. o Si tem cabimento nas verbas autorisadasj
5. o Si estão de accordo com os Ol'çamentos que devem acom

panhaI-as, quando forem provisorias;
6. o Si, pela tran~ferencia de despez3. de umas para outras

repartições. se ordenou a annullação, nos respectivos creditas,
das quantias transferida,,;.

Ãrt. 56. As ordens de pagamento serão submettidas á apre
ciação do director re pectivo, para verificar a sua legalidade,
annotando e registrando as observações que forem suggeridas
pelo exame do documento, para o conhecimento do Tribunal.

Paragrapho unico. Essas ordens de pagamento serão acompa
nhadas de uma relação authenticada pelo sub·dlrector, na qual
serão designados os numeros c1ellas, a importancia de cada uma,
o ministerio e o exercício a que pertencerem.

Art. 57. O Tribunal inteirado pelo director da natureza e
legalidade das orrlens ne rlespeza e pronunciando·se 3. respeito,
as remetterá ao Ministerio da Fazenda, acompanhadas de uma
relação assignada pelo sub·director, tendo o numero e impor
tancia dellas e a designação do rninisterio a que pertencerem.
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Pa:ragl'apho unico, Extrabir-se-bão, ailém clisso, tantas rela
ções quantos os mini-sterios, a cada um dos quaes seJ'á remettida
a que lhe disser respeito, seguida do parecer e exame, que for
emittido sobre as despezas ordenadas.

Art. 58. i a legalidade do acto ofi'erecer duvida, o director
a quem for distriblÚdo apresentará em Tribunal o seu parecer
fundamentado que, uma vez approvado, será communicado ao
Ministro que ordenou a despeza.

Art. 59. Nenhum contracto será registrado sem que a sub
directoria examine si foram cumpridas, a respeito delle, todas
as disposições da lei de contabilidade.

Art. 60. O exame dos balanços geraes e o da.s apurações fei
tas no Tribunal efi'ectua-se pela comparação eutre estes
documentos:

J•• Com o julgamento das contas individuaes dos responsaveis;
2,· Com as leis do orçamento da Republica, creditos supple

mentares e extraordinal'ios, e autorisações especiaes legisla
tivas. concernentes ao exercicio de que se tratar.

Art. 61. Sempre que sa reforçar algum artigo com creditos
supplementares, ou 101' autorisada alguma despeza por credito
extraordinario, verificar-se-lm a respeito de uns e outros, si
seguiram-se os preceitos elas leis.de contabilidacle publica, isto é:

l." Si a verba votada para a despeza de que se tra,ta, estava
esO'otar1a'

2.· Si ~ssa c1espeza era tão urgente que nã.o se podesse esperar
pela reunião do Congresso;

3.· Si a despeza foi efi'ectuarla;
4." Si decorreram nove mezes do exercício;
5." Si foi ouvido o Tribunal; -
6.· Si, quanto aos creditos extraordinarios, a applicação para

que foram flutorisarlos esti comprehendicla nas bypotheses pre
vistas pelas leis de contabllidade para a abertunt dos mesmos
creditos.

Paragrapho unico. Os resultados desses exames servirão de
base ao relatorio que, a respeito desta fiscalisação, o Tribunal
tem de submetter annualmente ao Ministerio da Fazeudu dentro
dos primeiros dias do mez de abril.

O relatorio do Tribunal cleve ser inserido no do Ministerio da
Fazenda.

Art. (3l?,. Os resultados obtidos pelo julgamento do Tribunal
devem ser compaTados por exercicios e capitulos, segundo as
revisões da lei ela receita, com as receitas descriptas nos ba
lanços geraes da Republica e por exercici5s, artigos e verbas.,
segunrlo as divisões da lei da despeza, com a despeza descripta
nos mesmos balanços e com a autol'isada ]lor lei.

Art. 63. Pela comparação eifectuac1a na fórma doa dous
artigos antecedeJ1Jtes, verificar-se-ha:

1.· Si as receitas e despezas publicas, descriptas nos sobl'editos
balanços, _e adham conformes com 'a reclltpitulação das que
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houverem sido justificadas e comprovadas pelos julgamentos das
con tas i ndi viduaes dos responsaveis;

2. o Si entre os referidos balanços geraes e as contas dos re
spon avcis, definitivamente julgada, se manifesta igual con·
1ormidade, assim na parte relativa á liquirlação, arrecadação e
restos por cobrar dos rendimentos autorisados, como a re~peito

do ordenamento e pagamento das despezas fixadas;
3." Si existe do mesmo modo entre os referidos balanços e

contas o rlevido accordo quanto ás operações da thesouraria,
movimento de fundos e annullações dos direitos activos e pas
sivos da Fazenda Federal, neilas mencionados;

4.° Si em algum ou alguns dos casos, a que se referem os
numeras antecedentes, se notam differcnças, e, sendo assim,
qual a natureza e ordem de cada uma del1as;

5.° Si na arrecadação dos rendimentos, na distribuição dos
fundos e no pagamento das despezas da competencia dos mi·
nisterios, se procedeu dentro dos limites das respecti~as auto·
ri~ações legislativas e na conformidade das disposições regula·
mentares do serviç da contabilidade publica.

Art. 64. o exame dos tLtulos originaes da de peza, verificar·
se-ha:

1.° Si o pagamento se eJIectuou nos termos da ordem re
spectiva;

2." Si o documento se refere exactamente á ordem, que lhe
deve corre ponder e ao exercicio, artigo e verba, a que pertencer
a despeza;

3.° Si está assiguado pelo credor ou representante legal; si
está datado competentemente, e o seilo, quanrlo deTIdo, pago
ou inutili.ado na fórma do respectivo regulamento;

4.° Tudo quanto conviei' aos interesses e garantia da Fazenda
Federal.

Funcções j'Udicia~'ias do T1'ibuna~

Art. 65. Logo que a couta for entregue pelo responsavel, o
respectivo sub-director, attcnta a natureza da conta, de ignará
o escripturario que deva tomai-a, o qual assignará carga em
livro da sub-directoria para is o destinado com a declarações
convenientes.

Nenhum empregado examinará as contas do mesmo respou
sa vel, pertencentes a annos consecutivos, excepto no caso de
estarem em aLrazo e de poderem ao mesmo tempo ser tomadas
as de diversos annos.

Art. 66. Concluído o primeiro exame da conta., o sub-director
si julgar necessario,pela importancia da responsabilidade ou por
encontrar defeito na primeira liquidação, a entregará a outro
escripturario, o qual a examinará de novo e dará a sua opinião
ácerca das ob ervações do tomador da conta, glosando as que lhe
parecerem desarrazoadas, concordando nas que lhe parecerem
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procedeu tes o adelicionaudo tudo que entender necessario para o
pleno esclarecimento della e decisão final.

Art. 67. Examinada e liquidada a conta, erá entregue pelo
esoripturario ao ubdirectof', e este, depois de revel·a e dar sua
opinião, a apresentará ao director, que tiver a eu cargo o tra
balho do respecti vo ministerio.

Art. 68. Na tomada rle contas dos responsaveis,que deixarem
de apresentar os livros e documentos de sua gestão, servirá de
base para a avaliação da receita proveniente de impostos o
termo médio da renda arrecadafla nos cinco ultimo exercicios.

Al't. 69. Os sub-directores ficam autorisados não só a ouvir o
respectivo respon avel e a outras quae quer pessoa, todas as
vezes que assim for de mister para esclarecimento, como
tambem para requi itar de qualquer repartição documentos para
o mesmo fim, por intermedio do Tribun<1l.

Art. 70. O director, depois de examinada e revi ta a conta,
na fórma indicar a nos artigos antecedentes considerando-a
prompta para ser julgada, a apre1!eutará ao Tribunal.

§ 1. o Havendo alcance, será ordenada a citação do respon
savel, fiadores, suas viuvas, herdeiros, tutol'es ou curarJores
destes, afim deallegarem o que for a bem de seu direito, pro
duzirem documentos, e constituirem procur<1' 01' na fléde do Tri
bunal, e neUe escolherem ou declararem ao ~ecretario do mesmo
Tribunal o rlomicilio, onde hão ele ser feitas as intimaçõe das
decisões para quaesquer efl'eitos, com a communicação d serem
considerados reveis e não receberem mais intimaçi.io, si não
fizerem tal declaração.

§ 2." Não hnvendo alcance, ter.'1, lagar o julgamento, indepen
dentemente da citação (le que trata o paragrapho antece
dente.

§ 3." Os pr<1zosque se concederem aos re'ponsavci' e mai
interessados nã!> excederão rle trinta dias, começanr1o a correr
desde que a certidão de citação for ontregue ao ,ecl'etario do
Tribunal; podendo, porém, ser prorogados, si houver motivo
attendivel, até ses,enta dias.

§ 4. o A citação se fará nos termos da legislação do processo
civil, pelos continuas ou por meio de omcio registrado.

Art. 7[. Findo os prazos marcarlos ;lOS r ponsaveis, ou as
partes interessadas, para dizerem o que houyer a bem de sua.
justiça, si aIlr garem alguma cousa em sua de~'sa, c!e\'olVC1'-se
ba o peoceoso com mesma defesa á sub·directoria para emittir
o seu parecer, depois de ouvidos os empregados que tiverem
funccionado no processo.

Art. 72. Emittido o parecer de que trata o artigo anlece
dente, o director apre entará a.s contas ao Tribunal para a re
solução definitiva, depois de ouvido o director repl'e.entunte do
Ministerio Publico.

Art. 73. Terminada a discussão das contas em TriLunal e
apurado o vencimento, lavrar-5e-ha decisão, declarand -se o
nome do responsavel, a natureza de sua re.ponsabilir1ade, o
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tempo a que respeita e quaesquer outras circumstancias neces
sarias.

§ 1.0 As decisões do Tribunal sobre a tomada das contas est:t
belcerão a situação <.lo responsavel, julgando·o quite, em credito
ou em debito para com a Fazenda Federal, fixando, neste ultimo
caso, o seu vel'dadeiro debito e condemnando·o ao pagamento.

§ 2." As l1ecisões serão assignadas pelo presidente do Tribunal
e pel'1s directores presentes á sessão, guarJada a ordem da an
tiguidade.

Art. 74. As decisões do Tribunal serão exequiveis a favor ou
contra os responsaveis, sómente nos termos seguintes:

I. I) Nos dous. primeiro" casos de que trata o § I I) do artigo
antecedente isto é, de achar-se o respon avel quite ou em cre
dito para. com a Fazenda Nacional, mandará o Tribunal passar a
quitação relativa, levantar o sequestros a que se tiver proce
dido, e bem assim, dar baixa nas fianças e hypothecas, e resti
tuir os depositas, si não continuar a gerencia do mesmo respon
savel.

)2. I) Verificado o alcance, o Tribunal marcará um prazo dentro
(10 qual o responsavel ou seus fiadores, viuvas, herdeiros ou
interessados, entrem com a respectiva importancia. e juros cor
re'pondentes para os cofres publico" e não o fazendo, extrahida
a conta corrente, sera esta remettida, com cópia da decisão do
Tribunal, ao director representante do Iinisterio Publico, para
promo\'er a ua execuçi1o;

3." Os processos serão devolvidos pelo secretario do Tribunai
á directoria, afim de se fazer efrectiva a cobrança pelos meios
judiciaes, para todos o eifei tos declarados neste artigo.

Art. 75. <~a revisão das contas dos responsaveis, no caso de
interposição de recurso, serão a mesmas conta examinarla em
outra snb-directoria e pur outros empregados que não houverem
funccio;Jado no pro("sso, origem da decisão recorrida.

Art' 76. O Tribuuul marcará o prazo, dentro do qual os chefes
das repartiçõL 3 e mais e.tações suborr1inadas, re ponsaveis pelos
livros e documentos das contas e dos dinheiros e valores da Repu
blica, ueverão apl'esent'll' os me mos livros e documentos.

A multa, por falta de apl'esentação dos livros nos prazos mar
cados, é applicavel aos mencionados chefes, quando, por facto
proprio ou omissão, derem causa 6. falta de apresentação das
con ta dentro dos prazo legaes.

Art. 77. Si do exame a que se estiver procedendo em qual
quer conta, reconhecer se alcance provavd, o mpr gado della

encarregado clara parte immediatamente ao sub-director, e este
ao director para providenciar e por sua vez levar o facto ao co
nhecimento do Tribllnal.

Al't. 78, Oa sub-directores, logo que lhes constar que o indi
viduonomeado por algum dos mini terias para qualquer emprego,
se acha prestando conta e o processo indica alcance provavel,
assim o participarão ao presidente do Tribunal, para se provi
denciar como for acertado.
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Rectwsos clns decisões do Tribnatll

Art. 79. Das decisões proferidas pelo Tribunal de Con tas é
facultado o recurso de embargos e de reyisão.

il.rt. 80. O recurso de embargos terá ~ómente lagar nos caso'3
de pagamento, quitação ou declaração, e será u-ado nos termos do
direito commum e interposto dentro de dez. dias da intimação ou
publicação da sentença no Diario Official.

Art. 81. O processo pendente do recurso de embargos será
distribuido, examinado e preparado para julgamento, seguindo
os tra.mites do julgamento anterior e ouvido o Tepl'esentaute do
Minister;[) Publico.

Art. 82 Depois da audiencia do representante do Ministerio
Publico, e submettir10s a julgamento do Tribunal os embargos
oppostos pelo responsavel, serão elle admittidos ou rejeitados.

§ 1.° No caso de rejeição, será a cópia da decisão entregue ao
representante do '1inisterio Publico para fazer proseguir nos
termos da execução.

§ 2.° Attendidos, no todo ou em parte, os embargos, procerler
se·ha nos termos do art. 74, n. 1, com audiencia do Ministerio
Publico.

Art. 83. O embargante e o representante do l'\'linisterio Pu
blico podem j untar aos embargos os documentos que lhes con
vierem até a sessão do julgamento.

Art. 84. Dosjulgamentos dos embargos é ainda admissivel o
recurso de revisão nos casos de pagamento ou quitação occorridos
antes de se dar execução a sentença proferida.

Paragrapho unico. Os factos occorridos posteriormente só
podem ser allegados perante o juiz da execw;ão.

Al't. 85. O recurso de revisão interposto perante o mesmo
Tribunal ..ó terá lagar nos seguinte casos:

1.° Omi~ 'ão,duplicata ou errada classificação de qualquer verba
de debito ou credito;

2.° Erro de calculo;
3." Falsidade de documento em que se tenha baseado a decisão;
4.° Superveniencia de novos documentos com eillcacia sobre a

prova produzida.
§ 1.° Este recurso poderá ser interposto:
1.0 Pela parte interessadB,emquanto não fip.ar prescripto o seu

direito contra o responsavel, nos termos do decreto n. 857 de
12 de novembro de 1851 ;

2. ° Pela Fazenda Publica, emquanto não prescrever o seu
direito contra o responsavel, nos termos do art. 9° do mesmo
decreto.

§ 2.° O recurso será en tregue pela parte ao secretario do
Tribunal, ou nas alfandegas nos Estanos, onde não houver de
legacia fiscal, em fórma de requerimento, acompanhado de do
cumentos legaes e remettido ao 'Presidente do mesmo Tril'lllnal
para lhe dar destino.
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§ 3. 0 O recurso de revisão podera ser interposto dentro de
cinco annos, contados da deci,são recorrida, no caso de ter sido
o julgamento da conta baseado em documentos reconhecidos
como viciados de falsidade.

Art. 86. Logo que for interposto o recurl;O de revisão, o Tri
bunal s bre parecer da respectiva directoria e ouvido o director
representante do Ministerio Publico, decidira si eUe deve ou não
ser admfttido.

§ 1. ° Admittido o recurso, fixar-se-na ao recorrente, sendo ne
ce ~ario, p'rlJzo nunca menor de 60 dias, para produzir quaesquer
documentos comprobatorios de sua aIlegação. Findo este prazo,
tendo a parte deixado de juntar os documentos, não bavera mais
lagar a revisão das contas.

§ 2. o O recurso de revisão, admittido pelo ~ribunal, suspende
os eireitos da decil;ão anterior.

IV - Disposições Diversas

Arl. 87. O seniço da tomada de con tas nos Estados fica a
cn·ro-o das delegacias tiscaes ou das alfandega, ando não houver
delegacia fiscaes, cabendo··lbes as attribulções dos al'ts. Ôo e 7"
do decroto n. 2548 de la de março de 1 60, em virtude dos
arts. 15 e 17 do presen te decreto.

_-\rt. 88. Os delegados fi caes ou inspectore de alf,lOdegas
julgarão as conta pro,isol'iamente e ubmetterão as suas de
cisõe ao Tribunal que sobre ellas re 01 verá definitivamente;
devendo, I ol'ém, e te, Eempre qu entender conveniente, mandar
que ~ejam revistas por empregado do mesmo Tribunal.

Art. 89. Os delegados fi 'cae e inspectores das "I fandegas
não attenderão ás requisit;:ões (le de pezas que, fóra dos limites
dos competentes credites, lhes forem feitas pelos delegado. do
Governo Federal, devendo solicitar de quem de direito a :J.uto
risaC'ão necessaria por meio de ameio instruido de documentos
ju tificativos da mesma despoza, ou, no caso de urgencia, por
telegramma.

Si da demora em cumprir a requisição provier perigo immi
nento, ou damno irreparavel no serviço, attenderão ~ requi
sição, dando logo ao superior conta circumstanciada e documen
tada do eu acto.

Art. 90. O serviço de arrecadação de rendas internas, nas loca
lidades onde não haja delegacia fiscal, alfandegas ou mesas de
rendas, poderá ser confiado a funccionarios estadoaes ou repar
tições tambem estadoaes, na fórma do art. 7° da Constituição
Federal, ou sera feito por agencia iiscaes do Governo Federal,
directamente subordinadas ás alfandegas e celegacias fiscaes
respectivas.

Art. 91. Os empregados de entrancio. que excederem dos novos
quadros das repartições de Fazenda, são garantidos em todos os
seus direitos adquiridos e ficarão addidos as alfandegas, dele-
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gacias e caixas economicas, ate que possam ser readmittidos nas
vagas que f"rem occorrendo nas classes respectivas e que só por
elles poderão ser preenchidas, quando as houver, de emprego
correspondente e, não havendo, dar·se-ha accesso aos empregados
do quadro, de modo a proporcionar a collaboração dos addidos.

Art. 92. Fica expressamente probibida a admissão de co]Jnbo
radores ou empregados extraormnarios, de q lalquer categoria
que sejam, ainda que gratuitos.

Art. 93. Para a inteira fiscalisação e garantia dos interesses
. da Fazenda Federal, o Mini tro, sempre que julgar conveniente,
nomeará commissões, que procedam á inspecção nas repartições
de seu ministerio, dando-lhes as convenientes instrucções e arbi
trando a ajuda de custa e gl'atiJ)cação e pecial dentro da ~(lll1ma

para tal fim designada na tabelb respectiva, não excedendo esta
do vencimento total do empregado.

Art. 96. OMinistro da Fazenda fica autorisado:
I. o A consolidar todas as disposições em vigor e de accol'do

com este decreto, regulando a reorg'lUisação los serviços das
differentes repartições do ministerio a seu cargo;

2.· A mandar proceder a nova lotação das mesas de rendas,
para o effeito de fixar-se a porcentagem que deva ser abonada
aos empregados respectivos, tendo em attenção o rendimento de
cada uma dellas.

Art. 97. A orf,(anisação das repartições começará a ter ex
ecução, para cada uma dellas, nas épocas fixadas pelo respectivo
ministro.

Art. 98. As contas das agencias e repartições (lo Correio
Geral, dos Telegrapbos e das Estradas de ferro, custeados pela
Republica, continuam a ser ex' minados pelas re5pectivas conta
dorias.

As contas dos responsaveis da; mal'inha e guerra, que não
tiverem fianças prestadas no Tllesouro Federal, ou que a tenham
mas por simples cauções deduzidas dos seus vencimentos, tambem
continuarão a ser tomadas pelas respectivas rep~rtições di!, con
tabilidade.

Paragrapho unico. Todas essas contas, porém, serão remet
tidas com os competentes processos ao Tribunal de COD tas, para
os exames e liquidações finaes.



TITULO OITAVO

A CONTABILIDADE FINANCEIRA

§ I - NOÇÕES E EXPLICAÇÕES PRELIMINARES

130. Entende-se por contabilidade final1ceira o conjunclo de
regras, actos e formulas, que preparam, facilitam e asseguram
a verdade das contas da Fazenda Publica e a prestação das
me"mas pelos diversos responsaveis. (1)

ElIa tem por objecto classificar methodicamente em uma serie
de di visões e subdivisões chamadas contas, todos os factos da
receita e despeza, todas as operações de debito e crermo, e bem
assim todos os actos relativos aos factos e operações ditas, de
maneira a tornar conhecida, a todo o momento e de modo claro
e preciso, a situação real da economia do Estado; ou em termos
mais breves: ella consiste em tel' em dia as contas da adminis
tração financeira, guarda as as regras e fórmas .legaes, regula
doras do maneio dos dinheiros publicas e mais valores perten
centes ao Estado.

Assim entendida ou definida, a contabilidade deve compre
hender nas suas diversas operações:

I) A escripturação uniforme e regular de todas as entmdas,

seja do producto das rendas, contribuições ou impostos, seja
as proveuientes de outros meios ou fontes diversas;

(J) Diz-se mois commumente «contabilidade publica», e por ella tambem se
entende a obrigação e o acto de pre tar contos. Lê-se no Diccionado Juri
dico de Pereira e Sousa: .Contnbilid'tde. se diz a responsabilidade que tem
aquelle que "ecebeu alguma cousa, dinheiros ou etreitos, ue «uar conta» deU:"
ou aliús Illdemnisar a falta ou deterioração, motivada por sua culpa ou negh
gencia. «Conta, se diz o estado da receita e despeza dos beus, de que alguem
teve n adminis~rac:ão.:.
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2) A escripturação de tolas as sahidas, seja em conformidade
com a clisll'ibuiçao das ?'endas, feita pela lei do orçamento, seja
em virtude de outras leis e actos, que assim o disponham;

3) A escripturação de certas operações eventuaes, que se eife
ctuam por conta ou a cargo ela Thesouraria, como depositos,
emprestimos, movimentos de fundos, remessas para o estrangeiro,
contas correntes, e outras semelhantes, com a demonstração
dos saldos negativos ou posilivos resultantes; (2)

4) A escripturação da divida pubZica, nas sua~ differentes
especies, e no seu movimento;

5) A escripruração de todos os valol'es pertencentes á Nação,
consistam estes em moeda, titulos de creditos, etc" ou e.rn bens
de qualquer natureza e especie;

6) Finalmente, a coordenação regular e o registro de todos os
documentos e titulos, relativos á receita e á despeza, a direitos e
obrigações ela Fazenda Publica, taes corno: de contractos sobre
renda, de cauções ou fianças di versas, de emprestimos, ele con·
cessões ou privilegios, com onus ou vantagens para a Fazenda
Publica, de arrendamentos, de depositos, de dominio, etc., etc.

Tambem fazelIlparte complementa?' da contabilidade finan eira:
7) Os actos relati vos á prestação de fiança ou cauçã pelo que

teem a seu cargo a gua.rda, dispendio ou emprego elos dinheiros
e outros valores do Estado, ou que se obrigam:1 execução de
obras e serviços para com o mesmo;

8) Os actos' relativos á tomada de contas dos ?'espol1saveis

para com a Fazenda Publica, no tempo e na fórma mal'ca'los
na lei, e á eifectiva responsabilidade de todos quantos ol'denam,

?'ecebem, administl'am ou pagam, por conta da mesma Fazenda.

- ffa duas especies distLnctas c).e responsa-v;eis: os responsaveis
por dinl!ei?'os, e os l'esponsaveis por materiaes (o material de
obras, dito de c.onsumo ou de tl'..Lns{ormaÇ'Üo, e o material con
sistente em utensílios ou moveis, etc., do serviço publico); senelo
a gestão de uns e de outros regulada, mediante regras e 'peeiaes
de escripturação e cQntabilidade.

(2) A. orc1e'u n... i\ t dõ 21. de deze.ubl'o de '18jO especificnu q'utres são o.S
opel'ações na Tbesoul'al'Ía.
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I - Orçamento, exercicio, ges ~ão

131. A peça ou documento fundamental, sobre o qual a senta
principalmente a contabilidade financeira, é o orçamento geral
do Estado.

Chama-se assim o acto, em que são previstas e autorisadas a
receita e a d€speza publica, para um periodo determiuado.

Na organisação do orçamento se pMe adoptar o methodo da
universalidade ou o da especialidade, isto é, um só orçamento
geral, em que se con"tenham todas as verbas e artigos da receita
ou despeza sem excepção, - ou orçamentos parc:aes diíferentes
de receitas ou despezas, para certo.:; fins e serviços.

O methodo da universalidade é hoje o preferido geralmente,
ainda que não faltem exemplos de contas ou orçamentos apm·te

na contabilidade dos varios Estados.
Em regra, o orçamento é votado para o periodo de um anno ;

mas o tempo da sua execução costuma ser de espaço maior.
Este espaço maior, - ou o periodo da execução dos serviçe·s

orçamentarias, chama-se exercício {illcmcei7-o, cujo sy tema im
p rta não confundit' com o d"t gestão orçamentaria.

O exe7-cicio comprehenue, além do anno da lei do orçamento,
mai um prazo complementar (tres, seis ou mais meze ) p!1.ra
liquidar e p3-gar todas as suas operações e contas; concluido esse
1,m:;0 complementar, o exercicio é enceJ'rado e findo para. todos os
eifeitos.

A gestão, ao contrario, começa e acaba com aproprio anno
financeil'o ; ElIa abrang , como o exe)'cicio, todas as operações or_
çamentarias, propriamente ditas, e quaesquer outra.s da adminis
tração financeira; mas não ha ence?'ramento em sentirIa 7·igo)"oso.

Na contabilidade por gestc!o os actos do deve e do haver, ou
melhor dizendo, os saldos actioos e passioos se tra.nsmittem e
continuam sem interrup ão de anno a anno; visto como o pri
meiro lançamento ou pa7·tida dD. escl'ipta por gestão é do saldo
em caixa e das contas a recebet' e D. pagar do anno pl'ece1enic,
e o ultimo lançamento da mesma é do saldo em caixa e das ve7'bas

do activo e passivo, que passam para o anno seguinte.
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Como sabe-se, é este o methodo seguiclo pelo commercio em
geral, e tambem o preferido na contabilidade publica da Ingla
terra e, mais recentemente, da Halia.

Di vergem os pareceres sobre a excelLellcia dos Ilous methodos.
Allega-se em favor do exercicio: a vantagem de demonstrar,de

modo completo, a conta da receita e despeza do anno financeiro,
e, conseguintemente, a de constatar a comparação dos resultados
fi naes , con ição realmente incüspensavel, para julgar-se com
inteiro cri teria ácerca das finanças publicas em dada época.

Objecta-se, porém, que essa vantagem superior de apresentar
o l'esultado completo das operações da lei orçamentaria é simples
mente illusoria; porque, na pratica, não se ignora que, apezar
do periodo addicional para ultimar as contas do anno financeiro,
estas não são jámais encerradas na sua totalidade; sobram
sempre numerosissimas dellas, que passam a constituir as cha
madas dividas de exercicios findf)s, ou novos titulas da divida
activa do Estado, etc.

Em nosso entender, bastava esse resultado consequente
do exercicio, - crear as dividas ele exercicios findos, que se
prestam a numerosos abusos da parte dos ol'Je,tadores das
despezas, e cujo pagamento fica dependente de l1Wl'osiclade e in
certe;;a, e"não sem de ar para o credito publico,-para que seme
lhante systema deixa~se de ser o preferido .. Casos ha, em que o
facto de uma divüla cahir em exel'cicio (indo torna-se altamente
prejudicial e injusto ao alheio direito. Supponha-se o contra
ctante de uma obra publica, que demanda alguns annos para ser
concluída, com um emprego efi'ectivo e crescente de capital, já em
materiaes de toda sorte, já em mão-dobra, etc., etc.; e suppo
nha-se (o que não é impossivel) que os respectivos documentos
dos trabalhos feitos ou do material adquirido não foram devida·
mente processados e despachados até o ultimo dia do exercido.

. Segundo o rigor da contabilidade por exercicio, o contractallte
não poderá mais ser embolsado, sinão, quando nova lei assim
autorisar.

~fas noL-sa, - emquanto o contractaute continúa na obri
gação de proseguir nos trabalhos, sem a menor interrupção ou
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excusa j o Estado, de seu lado, deixa de pagar-lhe um debito
verificado e reconhecido, só por uma questão de formula da sua
contabilidade, e sem attender, que a falta desse pagamento póde
occasionar seria embaraço ao mesmo contractante e, ás vezes, a
sua propria ruina ...

Evidentemente isso não é de boa razão nem de justiça.
Demais, a contabilidade por exercicio retarda tanto o conheci

mento completo das operações do respectivo anuo financeiro,
que quasi não serve de informação ou argumento auxiliar aos
poderes executivo e legislativo na elaboração do orçamento, que
se lhe segue. Em regra, quando chega a ser levantado o balanço

definitivo de um exercicio, já se tem votado dous ou mais orça
mentos posteriores ao :tnno, a que o mesmo balanço corres
ponde.

Praticamente, tambem verifica-se, que a escripturação por ex

ercicio é mais dificil, mais compllcada, do que a da simples
gesUío por anno financeÍl'o. (3)

- Tratando-"e da contabilidade do matel'ial, o systema
da gestéiO é sem coote3taÇe'ío o preferi vel: é o meio de ter um
inventario eroacto do que foi empregado ou consumido, e do que
ainda existe, ao fim de um anno, como meio de habilitar o go
verno a conhecer das necessidades do anno ~eguinte.

Diz·se que C(lm o systema da gestão ha uma difllculdade séria,
qual a de fixar os cf'editos do futuro anno financeiro, havendo
ainda te tos a pagar do anno precedente.

Não ha tal dificuldade. o dia 31 de dezembro de cada anno
fecham,se as contas do credito e do debito, e conforme a estas
levanta-se o balanço das operações da gestiío finda.

Os saldos a receber, segundo a sua natureza, p3ssam a consti
tuir divida activa cobmvet, tal qual como se pratica depois de
encerrado o exel'cicio, e os salclos a pagar constituem a verba
que se denolIlinará contas a saldaI', tiqtlidaçciO de contas, etc., a

(3) ~Iarcado, CODlO entre nós, o Illez da maio pua a abertura. do Con
~"esso Nacionnl e a. apresentnção da .Proposta_ do orçamento, o meio pos
sivel de conboce,' os dados da execuçã) (I:> lei orçamentaria anterior .. 'em
duvida. o do. _gestão». cujas contas são fechadas e:u 31 de dezembro de cnda
anno.

A c 34
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qual terá o seu cloedito propl"io no orçamento, que se tiver de fazer
para o anno futuro,

No fixar a somma do referido credito se tomará por base a
importancia do saldo devedmo em 31 de dezembro, deduzidas as
p:trcellas, que forem annullaveis ou dispensaveis; e feita adis·
tribuição do referido credito pelos ministerios, segundo a parte
que a cada um deva tocar, ficará perfeitamente regularisado
semelhante serviço,

Não se póde negar que é um pl'ocesso simples, e que não occa
siona nem as delongas, nem os abusos constantes e consequentes
das contas dos exercicios findos o o •

Na Italia os saldos do anno financeiro formam os l'esidui attivi
e passivi, e constituem conta distincta das operações relativas ao
exercicio corrente.

II - Dos creditas em geral

132, Na linguagem financeira é frequente o emprego dos
vocabulos debito e credito, para significar actos cOlTelativos, ainda
que de sentidos oppostos.

O primeiro destes vocabulos dispensa qualquer explicação; o
segundo, porém, precisa ser esclarecido, tanto na sua signifi
cação geral, como nas suas accepções particulares,

Chama-se credito a importancia pecuniaria, que é fixada e
autorisada para um s3rviço ou despeza, e elle distingue-se:

1) em ol°clinario, quando a sua verba consta da lei orçamen
taria ;

2) em supplemental', quando é aberto ou autorisado para sup
prir a insufficiencia da quantia ou credito constante da refe
rida lei;

3) em extraordinario, quando é aberto ou ::mtorisado para
serviço ou despeza, não prevista na lei orçamentaria;

4) em especial, quando é creado por lei particular e para fim
QU serviço especial;

A todos estes creditos eXll"a-Orçamental°ios tambem se dá o
qualificativo geral de creditos adclicionaes, i to é, augmentados
aos do orçamento geral ou lei orçamentaria do Estado.
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- Vem a proposito advertir, que não se deve confundir o
credito especial, de que aca.ba.mos de faltar, nem tão pouco, a
renda especial (pag.80), com o que se cbama - a especialidade do
credito.

Especialidade na especie, diz-se, a appUcação obrigada de um
credito ao serviço ou despeza para que fôra autorisado, não
podendo ser applicado a outro mister ou despeza, debaixo de
qualquer razão ou pretexto.

O prmcipio da especiaUdade do credito orçamentaria é acceito,
como regra indispensavel para a fiel execução do orçamento;
mas alguns só a admittem, tratando-se de capitulos da despeza,
e não dos artigos contidos nos mesmos.

Pretende-se que o Poder Executivo deve ter a faculdade de
transferir as consignações de credito dentro de um mesmo capi
tulo, conforme a prefe,-encia ou urgencia dos serviços, ao menos,
com relação ás sobras das mesmas consignações. (4)

III - Da escripturação e assentamentos

133. Pi1ra ser conservi1da, por completo, a verdade e contexto
das operações, estas devem ser descriptas á medida que vão
sendo executarias, isto é, devem ser lançadas na sua ordem de
datas, dia a dia ,em um livro, que por isso se chama Dia'·io. E para
que em dado momento se possa conhecer sem demora a situação
rea.l do debito e credito de todas as operações realisadas, todos
os lançamentos do Dia,-io devem ser classificados, um a um, por
gl'UPOS da mesma natureza, chamados contas, e transportados ou
reproduzidos em outro livro, chamado Liv,·o-Mestre. (5)

Estes dous livros se encontram, ao menos quanto ao seu
objecto fundamental, em toda especie de contabilidade; póde-se
mesmo dizer que elles lhe são os unicos indi pensaveis.

(4) Vide adiante ii. p:tgina 5H sobre n votnção do orçamento por ctituloSJ>
ou pOlo «artigos».

(5) No commercio, o livro, em qu se escrevem os artigos do «Dial'io ... p-or
aLiLulos g8l'aesll, chama-se «RrLzão., o qual ó um «indica.. ou represen~açao
«synopticn das Illn.~eril\s do o.Dinl'lol'.
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Todavia, na pratica, as necessidades do serviço (por pouco
que este seja complicado), reclamam o emprego de um certo
numero de outros livros, chamados livros elementares e livros
auxilia1'es.

Os li vros elementares, ou dos primeiros assentamentos, são
aquelles em que as operações são descriptas em detalhe, antes de
serem lançadas no Diario, o qual não contém, a maior parte
das vezes, sinão os resultados geraes do dia. O mais importante
dos livros elementares é o Livro-Caixa, onde são lançados, no
proprio momento em que se eifectuam, todos os pagamentos e
todos os recebimentos em numerario,

Designa-se sob o qualificativo de auxiliares os livros onde são
inscriptas as operações de cada serviço, com especificação maior,
do que seria possivel fazel-o no Livro-Mestre.

Os livj'os elementares são o desenvolvimento do Dia1'io, e os
livros auxiliares são o desenvolvimento do Livro-Mestre.

Estes desenvolvimentos teem uma dupla utilidade:
1a, evitar a necessidade de dar aos livros, realmente essenciaes,

um volume tão grande, que tornaria o seu uso incommodo;
2", permittir a um maior numero de pessoas collaborar,

simultaneamente, em um mesmo trabalho.
Importa, porém, não perder de vista, (e já fizemos notar) que

todos estes livros não são mais que desenvolvimentos do
Livro-Diario e do Livro-Mestre, sobre os quaes daremos em
seguida mais alguns exclarecimentos.

O Diario é a descripção successiva de cada operação da conta
bilidade, A opera.ção escripta chama,se um artigo do Diario, e o
facto mesmo da sua inscripção diz-se, - lançar um al'tigo no
Dia1'io.

A escripturação do Diario é sujeita a duas regras principaes:
em primeiro lagar, o Diario (seja escripturado em pa1,tida simples
ou em partida dobrada, como mais adeante se dirá) deve
mencionar todas as operações effectuadas de qualquer natUj'ez-a que
sejam; no caso de haver necessidade de recorrer ao uso de livros
auxilial'es do Olaria, os totaes das operações lançadas nestes são
tra.nsportados, cada. dia, em uma somma unica para o Diario, o
qual, por esta fórma, vem a ter annexos, a que será facil
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reportar-se. Em segundo loga.r, o Diario, sendo sempre a base da
contabilidade, deve estar ao abrigo de toda suspeita de má fé ;
assim, é de regra absoluta, que as sommas se succedam sem in
terrupção nem lacuna, e tambem, sem interli.l1has, emendas
ou raspalturas. Si um lançamento foi mal transportado para o
Diario, este erro deve ser corrigido, desde que fór verificado,
fazendo-se um novo lançamento que annulle o efi'eito do pri
meiro.

- O Livro-Mestre deve a.presentar a situação de cada uma das
contas, que fóram creadas, segundo as difi'erentes neces
sidades do serviço. Por conseguinte, um {alio especial deve ser
destinado á cada uma dessas contas; nelle escreve-se successiva
mente cada um dos artigos do Diario, que lhe pertence, escre
vendo-se em um lado (10 folio (que tomará o nome de Debito) todas
as sommas que esta conta deve, e no outro (que tomará o nome
de C/'edito) todas as sommas que a conta recebe. A situação da
conta l'esulta da comparação dos totaes, do seu debito e do seu
C? edito : quando estes são iguaes, diz-~e, que a conta está sal
dada; si o debito é superior ao credito, diz-se que a conta apre
senta um saZdo-devedo?' (da diITerença), e no caso contrario, um
saldo-credo?' .

QUll.ndo se deseja conhecer especialmente a situação exacta de
uma conta, basta recorrer ao folio do Livro-Mestre, que lhe diz
respeito; mas, si quer-se saber, em uma época rleterminada, ao
!im de um mez ou de um anno, por exemplo, a situação exacta
do serviço ou da empreza, em geral, então será preciso formar
um documento especial, que toma o nome de Balanço das contas
do Livro-l11estl'e, ou simplesmente - Balanço.

Para este fim, todas as contas são ence?'radas no Livro-Mestre,
isto é, o debito e o credito de cada conta são sommados e os seus
saldos a.panhados, E tes resultados, convenientemente dispo tos,
constituem o Balanço, o qual, desta sorte, apresenta, para cada
conta, o total das receitas e o total das despezas. e, segundo oS
casos, um saldo de debito ou um saldo de credito.

O nome deste documento vem-lhe de que da-se, com efi'eito,
um balanceamento, isto é, igttaldade comparativa, - entre o total
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das recei tas de um lado, e o total das despezas de outro,
addicionando-se ao ultimo a importancia dos valores, por
ventura existentes em caixa. (6)

- No escl'iptumr as diversas operações da contabilidade, ha dous
methodos usuaes: a escl'ipta P01" pal'tida simples e a escripta pOl'
partida dobl'ada.

A primeira consiste em mencionar em cada artigo um só de
vedor ou um só credor, isto é, em lançar uma EÓ conta (par
tida) para cada operação; (7) a segunda consiste em mencionar,
de uma só vez, um devedor e um credor no lançamento de qual
quer artigo, seja este de receita ou despeza,

O methodo por partida dobmda, que é o systema geralmente
adoptado no commercio, tambem é o preferivel para a contabi
lidade publica; muito embora a escripta por partida simlJles

continue a ser observada em certos serviços de contabilidade
inteiramente simples ou pouco variavel, qual, por exemplo, a
que em geral praticam os l'ecebcdores das diversas contribuições.

A contabilidade por partida simples constãta as operações
de receita ou de despeza, isoladamente, em um ou mais livros;
devendo, no ultimo caso, ser reunidas em um livro r.ecapitulativo,

que estabeleça a situação dos responsaveis, Nessa maneira ue
proceder não se guarda a ordem natural, inteira e precisa, que
ficou acima exposta com relação á escripta do DiaJ'io e do Lil)ro

lIt[estve, Os diversos livros, em que são detalhadamente lançadas
as operações de receita e despeza, substituem o Liwo-lJfestl'e,

o qual, de facto, não exist9 sob este nome, e precedem á in
scripção sobre o livro l'ecapitulativo, que servirá de Diario,

A differença da escripta por partida dobrada differe essencial
mente da feita por partida simples, visto como, em quanto nesta
cada conta é debitada ou creditada isoladamente nos artigos do
seu Diariú ; naquella, ao contrario, nenhuma conta póde ser de

bitada no Diario, sem que uma outra conta seja, pelo mesmo
artigo, creditada, de somma igual e vice-versa, (8)

(6) J, Josat eLe Ministêre des finances>, Paris, 18 2,
(7) Este lermo .partida>, roi transportado dos autores rrancezes, em cuja

linguagem antiga era empregado, como synonymo de .conta»,
( ) Autor e obra citados.
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o methodo da contabilidade por partiria dobl'ada repousa sobre
este principio: que toda operação de contabilidade con t,ém neces
sariamente dous termos correlativas; si alguem recebe, é porque
alguem paga; si alguem é credor, é porque alguem é devedor.
Em outros termos, é a comp)'ovação simultanea destes dous factos,
em um só artigo, que constitue a razão fundamental da conta
bilidade por partida dobrada.

São regras fundamentaes desta ultima especie de contabilidade:
1) eSCnlVIJI' tttdo o que se fa::;, e somente o que se (ao;;; ;

2) nada assentaJ', sem p:'imei?'o distingui?' dous agentes da ope

ração;

3) aquelle, que deve, recebe ou ?'ecebeu, li devedo)' ;

4) aqttelle, a quem se deve, e aguelle, que paga ou pagou, li
credor.

Estas regras foram traçadas por lIfollien nas suas instrucç-es
de contabilidade, expedidas para. os ?'ecebedOl'es ge?'ae em abril
de 1807, e tem sido, desde então, reproduzidas pelos autores.

As Instrucções de 26 ele abril de 1832, expedidas para a
escripturação das Thesourarias do 1m perio, mandaram obser
vai-a ,como bases funtlamentaes da escripta por part:"da dobrada,

As vantagens desta são manifesta: como o lançamento de cada
artigo consta sempre de duas contas, uma a debito e outra a cl'e
dito, da mesma somma, resulta qne o total da receita, a todo o
momento, é igual ao total 11:1 de-peza, ~em hav t' mister de com
putar a importancia do saldo em caixa; e esta equação con
stante,por as im rlizer,mechanica,que deve apresentar o COl1fl'onto
das contas do Livro-lJIest?"e, a .egura a exadidil0 da contabili
dade. E por i so que se costuma dizer, que a contabilidade por
pa?'tida dobrada traz em si mesma a pl'ova da ua verdade. (9)

- Aos dous methodosde escripturação que acabamos de indicar
nos seus traços mais geraes, os Italianos juntaram moderna
mente um terceiro, designado pelo titulo de Logismographia, que
é actualmente o adoptado pela administração financeira daquelle
paiz.

E' difficil definir o systema logismogl'ophico; elle tem por
fim descrever as operações das duas contabilidades juxta·postas,

de que se compõe a contabilidade publica geral:-a contabili
dade patrimonial do Estado e a contabilidade do orçamento.

(9) Josat, ob,'a ciLada.
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Segundo o Sr. Cerboni, inventor do systema, em uma conta
bilidade. racionalmente estabelecida para a administração do
Estado, é de toda necessidade, que haja uma conta que o repre
sente de tal modo, que no haver ella demonstre o eu aclivo, e
no de~e o seu passivo. Desta demonstração nasce naturalmente
esta consequencia:-que, em confronto dessa conta, deve haver
outra, que represente tanto os orgãos credores do passivo do
Estado, como os devedores de seus creditos Oli os responsaveis
do seu haver.

Estas duas contas, a do Estado proprietario e a dos agentes e
correspondentes, se (iscalisam, uma á outra, e, constituindo o
balanço pat7'imonial, põem em evidencia o axioma bem conhe
cido:

« O cI'edito do P"op"ietario cOITesponde ao debito dos agentes e
c077espondentes; e o debito do proprieta7-io cOlTesponcl'l ao credito
elos agentes e c07-respondentes.»

Partindo destes principios, a contabilidade não é s6mente a
descripção de todos os movimentos do caixa; ella abraça todos
os factos modificativos da Situação do Estado; resultando desta
oPPosição, entre a conta do Estado e a dos agentes, diver 'as con
sequencias, taes como:

1. 0 Não se crea uma dlvila sem que deUa resulie, ipso {act'o,
um credito, e vice-versa. Assim, poi ,toda somma repre~entativa

de uma obrigação qualquer do Estado deve figural' no debito e
no credito.

2. o OEstado é credor do activo e devedor do passivo; a Situação
dos agentes ou correspondentes é invers~.

3. o O debito ou credito do Estado não variam sinão pelos
ganhos ou perdas, e pelo accrescimo ou climinuil:ão do seu patri
monio; de onde segue-se, que as alterações sobrevindas ao patri
monio ou á transmissão de um objecto, por um agente a um
outro, não modificam, nem a Situação economica do Estado, nem
a situação dos agentes, tomada em seu conjuncto, si as ommas
ou valores que derão logar ás alterações forem iguaes entre si.

Resumindo:- a contabilida<le publica italiana compondo-se de
duas contabilidadesjuxtapostas, o methodo logismographico con
siste em trazer parallelamente as escriptas destas duas contabili-
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dades de modo tal, que cada operação possa ser encarada sob dous
aspectos differentes: um, sob o ponto de vista das previsões orça
mentarias, e outro, sob o ponto de vista patrimonial, para o fim
de tornarem·se conhecidos, não sámente os resultados do orça
mento e a situação do Thesouro, mas, sobretudo, o activo e o
passivo geml do Estado, no começo e no rfim da gestão annual,
queremos dizer, todos os resultados economicos do anno finan·
ceiro.

Â logismographia descreve todas as suas operações em seis
grandes contas, que ella põe em jogo, duas a duas, e são desi
gnadas pelas seis primeiras lettras do alpbabeto; por este pro
cesso consegue, como a contabilidade por partida simples, a
mais elementar, apresentar o resumo dos seus lançamentos em
um registro unico, que serve ao mesmo tempo de Livro-Mestre
e de Diario.

Será conveniente conhecer o contexto desse registro, para
melhor comprehender-se o funccionamento da contabilidade
logismographica. Ene apresenta as seguintes divisões verticaes ;

Exercicio patrimonial

Balanço entre o Estado e seus agentes e correspondentes
- Contas especificas e estatisticas-A, Â bis-O Estado peja gestão
geral, patrimonial e economica.

- Contas }u?'idicas B- Os agentes e os correspondentes pela
gestão geral.

Exercicio do orçamento

Balanço entre o Estado e os ordenadores das receitas.
- Contas. legislativos C- O Estado pelas receitas previstas e

pelas ver j ficadas.
-Contas administrativas D-Os ordenadores das receitas pelas

receitas previstas e pelas verificadas.

Balanço entre o Estado e os ordenadores das despezas.
-Contas legislati'Las E- O Est:1do pelas despezas previ tas e

pelas reali adas.
- Contas administ?'ativas F-Os ordenadores das clespezas pelas

clespezas previstas e pelas realisaclas.
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Cada uma dessas seis columnas é subdividida em Deve e Ha °e,-.

Em conclusão, o methodo logismogt'aphico é o da escripturação
por pa,·tida dobl'ada, de uma maneira composta, ou mais com
plexa: reune a contabilidade do orçamento e a da gestão patri
monial em um só plano.

Apreciando o merito de semelhante escripturação, disse es
criptor competente:

« A reunião de contas por grandes massas permitte compre-o
hender em um só artigo operações assas diversas, desde que
produzam efTeitos contaveis analogos, e ao mesmo tempo, a dispo
sição synoptica permitte abraçar de um só golpe de vista o
conjuncto ua contabiliolade, e conhecer a todo momento a situaçãO',
sem ter necessidade de levantar o balanço. Para os que teem de
estuda"\' os resultarlos de uma contabilidade, é sempre mai.s com
modo ir do conjuncto para os detalhes, do que dos detalbes para
o conjuncto.

Em uma contabilidade, onde cada conta é enca.rada isolada
mente, não se póde apanhar os re.'ultados geraes da gestão,
sinão operando agrupamentos do algarismos, muitas vezes
laboriosos, não raro arbitrarios, e CJ.uasi sempre contestaveis.'->
(Dubois de l'Etang o)

- Das poucas noções, que acabamos de dar, deixa-se vêr, que
o estudo dos di1l'erentes systemas e a exposição particu
larisada dos numerosissimos preceitos e regras que podem
ser adoptadas para a execução do objecto e fins da contabilidade

financeim, são materias tão complexas, que, para ser convenien
temente tratadas, demandariam largas apreciações, desenvol
vimentos e detalhes.

ão é, porém, nem tão amplo, nem tão complexo, o que nos
propuzemos fazer no presente Titulo. Tornar conhecidas as

nossas disposições legaes, applicaveis á contabilidade do Estado,
dispondo-as, para isso, com ordem e methodo conveni.ente; eis a
quanto se resume o nosso presente intuito.

§ II - CONTABILIDADE PUBLICA NO BRAZIL

134. Quando em 1889 foi destruido o Imperio, este já contava..
67 annos completos de existencia, e durante os quaes, tinha
":procurado sem duvida apparelhar as peças mais importantes da.
sua macbina administrativa.
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Com relação á economia financeira, apezar dos muitos erros
commettidos e das grandes lacunas existentes, entre estas, a
de o Imperio nunca ter tido um systema 'bem organisado e
completo para os serviços da sua contabilidade; havia elle, não
obstante, adoptado uma serie de regras, normas e medidas,
que, si não eram as mais sabias,- serviam, nas circum
stanoias, para salvaguardar os direitos e interesses do Estado,
com certa segurança e efficacia.

Este resul tado fôra obtido, - pouco a pouco, mediante refor
mas parciaes, successi vas.

O primeiro reinado, como jit se disse em outra parte, não
poude, siquer, reunir os elementos indispensaveis de uma escri
pturação central, donde constassem os algarismos exactos da
sua divida, das rendas publicas e da sua applicação, em um
periodo determinado!

Ainda em seu relatorio da Fazenda de 1832, informando o Mi
nistro acerca do desleixo e atrazo, em que se achavam os ne
gocios do Thesouro, fazia ver que os Dim-ios mais adiantados não
mostravam todas as operações de 1827, e os livros dos thesourei·
ros e pa.gadores não excediam de 18181. .. E em outra parte
accrescentara:- «ou se na de cui ar da escripturação pa sa a
ou da actual; si daqueIla, ca.hirá esta no criminoso de 'cuido,
que então expuz; si desta, ficará a outra no cahos em que está.
« Tal é o resultado do desleixo em materias de tal natureza e de
tant:a ponderação! .. ,» ,

Organisado, muito embora, o Thesouro Nacional e as Thesou·
rarias de Fazenda nas provincia~, pela lei de 4 de outubro
de 1831, a importantissima materia ela contabilidade continuou
a ser regularIa, em parte, segundo os mesmos methodos e pra
ticas em 'Voga, sabidamente defeituosas (10), em parte, por ar ens
e instrucções, parciaes ou desconnexas, dos Mini tro~ da Fazenda,
e em parte, finalmente, pelas disposições occa"ionae , que foram
sendo successivamente enxe?'ladas nas caudas das diversas leis
orçamen tarias.

(10) Methodos e praticas estabelecidas no alvará de 2S de junho de 1 O ,
que cl'eou o «Real EI'ario»' e Illnis (lJsposições, a que o mesmo alvará faz refe
rencia. Pelo decreto e instl'ucções de 26 do nb,'il de 1 32, foi regulada, ele
novo, n escriptul'ução das 'lhesoul'ul'ias e Contadorias cc lmpel'io.
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Com certeza póde-se affirmar, que as nossas melhores regras
e preceitos da contabilidade financeira provieram da ultima de
taas fontes.

E principaes, pela ordem das datas e pelo seu conteúdo, são,
effectivamente, as disposições concernentes das leis ditas de 15
de dezembro de 1830, de 15 de novembro de 1831, de 24 de ou
tubro de 1832, de 8 de outubro de 1833, de 3 de outubro de 1834,
todas as quaes foram compiladas e declaradas permanentes pelo
decreto de 12 de abril de 1835, para os devidos fins e obser
vancia.

Não são menos dignas de ser mencionadas as disposições geraes
de diversas outras leis orçamentarias, taes como: a ne 31 de
outubro de 1835 (art.13),-firmando a obrigação para o Ministro
da Fazen' a de apresentar annualmente na Camara dos Depu
tados, até o dia 8 de maio, a P"oposta da fixação das despezas
geraes, impressa, e acompanhada do balanço geral da receita e
despeza do Thesouro Nacional, bem como do orçamento geral de
todas as despezas, e da impol'tancia das iILposições e rendas ge·
raes;-a rle II de outubro de 1837 (art .14 a 16).additando regras
mais convenientes á mesma materia ordenada na lei llita de ]835,
e bem assim (art. 17) estabelecendo as condições em que deviam
ser attendidas as despezas com <1S novas obras publicas ;-a de 20
de outubro de 1838 (art. 23 e 24), dando as regras que deviam
ser oh ervadas quanto ás tabellas eroplicativas dos balanços e
orçamentos do Imperio ;-a de 21 de outubro de 1843 (art. 34),
mandando que, nos futuros orçamentos, a tabeJla dft receita
geral devia conter a comparação do producto arrecadado nos
tres ultimos annos com o orçado para o anno futuro,-e na parte
relativa á 'lespeza. que se orçMsem miudamente as parcellas de
cada verba em carla ministerio. apontando-se a lei que a auto
risava. etc., etc. ;-a de lIde setembro de 1852, regulando o pa
gamento das di vidas de exercicios findos, etc., etc.

A essas disposições das lei, citadas seguiram-se outras de na
tureza e fim semelhantes, de anno em anno, ou de tempos a
tempos, as quaes foram alterando, corrigindo e completando as
regras e praticas indispensaveis da administração financeira.

Além disto, nas leis e decretos relativos ás reorganisações ou
reformas do Thesouro Nacional e mais repartições fazendarias
delle dependentes; nos regulamentos dos varios serviços, rendas
e impostos; e, mesmo, em leis e decretos especiaes, foram jun
tamente adoptadas formulas e preceitos de não somenos impor
tancia para a regularisação da materia.
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Como exemplos da ultima especie cumpre não omittir:
- O decreto de 20 de fevereiro de 1840, que mandou fazer a

contabilidade do Thesouro e mais repartições da Fazenda por
exercício e não por anno ou gestão, como até então se praticava,
e deu as precisas regras para esse e outros misteres convenientes.
(As instrucções de 12 de junho do mesmo anno regularam a boa
execução desse decreto,)

- Os decretos de 7 e 30 de maio de 1842, o primeiro definindo e
regulando o que se devia entender por casas urgentes de que falIa
o art. 48 da lei de 4 de outubro de 1831, e o segundo, dando
regras para a distribuição dos creditos orçamentarios, fixando
as despezas geraes nas provincias, e estabelecendo o modo de
suppril-as, quando a suas rendas não bastassem para as suas
despezas.

- A lei n. 589 de 9 de setembro de 1850, que prohibiu o desvia
ou tN;msferencia das verbas orçamentarias, e regulou os casos
em que o governo podia abrir cl'editas supplementares ou ext?'a
arclinarías. Tambem firmou a regra fundamental,-que nenhum
serviço pode ser ordenado pelo governo, nem pago pelo The
souro, Sem que na lei que o autorise, se achem consignados os
funlios correspondentes, quer a despeza seja autorisada por
lei especial, quer pela do orçamento geral.

- As instrucções de 6 de agosto de 1847, que regularam a liqui
dação das divida de exercicios findos.

- O decreto n, 2343 de29 dejaneiro de 1859, que fez alterações
importante nos de 20 de novembro de 1850 e de 22 de novembro
de 1851 (sobre a reorganisação llo Tl1esonro Nacional e Tl1esou
rarias de Fazenda), e deu novas disposições áC3rca dos varios
serviços, e sobre a sua contabilidade.

- O decreto n. 2,')48 de 10 de março de 1860, que deu regula
mento ao Tribunal do The ouro para a tomatla de contas dos
responsaveis para com a Fazenda Nacional.

- O decreto n. 2897 de 26 de fevereiro de 1862, que dispoz
ácerca dos ?'estas a pagaI', depois de findo o respectivo exer
cicio.

- A lei n, 1177 de 9 de setembro de 1862, que dispoz ácerca
da faculdade de abrir credito supplementares, e sobre a appli
cação da s sabl'as dos creditos votados,

- Odecreto n. 4153 de 6 de abril de 1868, que alteron a legis
lação vigente sobre a organi ação do Thesouro acional e deu
novas regras sobre a sua escripturação, etc., etc.

- Odecreto n. 5255 de5 de abril de I 73, que alterou o quadro
do pessoal das repartições fazendarias, e fez diversas alterações
nos serviços das mesmas, inclusive o da sua escriptura
ção, etc.

- O decreto n, 10145 de 5 de janeiro de 1889, que regulou o
modo de contar e encerrar o eX81'cícia. e bem assim providenciou
acerca do pagamento das dividas de exercicios findos, em virtude
dos arts, 22 e 28 da lei n. 3313 de 16 de outubro de 1886, e do
ar!. 90 da lei n. 3396 de 24 ele novembro de 1888.
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Longo seria, si nos propuzemos mencionar todas as disposições
legaes, que durante o imperio foram promulgadas, com relação
dü'ecta ou indirecta ao assumpto, de que ora nos occupamos; de
todas ellas indicámos apenas as que nos pareceram mais im
portantes.

135. Proclamada a Republica e instituido o Governo Provi
sorio, este, nos varios decretos que logo expediu para a reorga
nisação das repartiçães fazendarias ou para a melhor regula
"I'isação dos serviços, tambem adoptou algumas medidas de
proveito e interesse aos mistéres da contabilidade financeira.

De entl'e estas merecem menção especial as duas seguintes:

- A ordem de 16 de janeiro de lS90, confirmando a compe
tencia dos directores geraes do Thesouro Nacional para despachar
e expedir todos os papeis, exceptuados, apenas, pal'a o Ministro
os despachos qne formassem doutrina, as l'esolüçõ~s de natureza
contl'oversa, em que os pareceres não fossem concordes, e o pa
gamento de qualquer despeza, a respeito de cuja legalidade se
podesse levantar duvida, etc. A citada ordem deu outras pro
videncias de acerto e vantagem para o bom e pl'ompto anda
mento dos serviços.

- O decreto n. 99S A de 12 de novembro de lS90 (mandando
vigorar no futuro exercicio de IS91 a lei de 24 de novembro
de ISS8), o qual or(lenou que o pagamento da despeza do mate
rial de qualquer ministerio fosse centralisada nas repartições
da Fazenda, e que ficava vedado, sob qualquer pretexto, auto
risar pagamento por conta de consignações, cujos Cl'editos já não
fossem sufficientes para comportai-o, incorrendo em responsa
bilidade o Ministro da Fazenda e os demais funccionarios que
infringissem esta disposição.

- ApÓ~. o regimen constituclOnal da Republica não houve
ainda nenhum acto de caracter geral sobre a materia da contabi
lidade financeira. Além das disposições da lei n. 23 de 30 de
outubro de lS91, relativas á administração da Fazenda, e do
decreto n. 1116 de 17 de dezembro de 1892, que reorganisou
o Thesouro Federal, e do qnaI já nos occupámos no Titulo ante·
rior, sómente se poderiam citar algumas poucas regras ou
providencias parciaes, que se encontram nas ultimas leis orça
mentarias.

Estas serão indicadas opportunamente no correr do presente
Titulo.
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Podemos, porém, desde já affirmar qtle a falta de uma conso
lidação systematica, formando um todo uniforme e inteú'amente
comp,-ehensivo, ainda não deixou de sub3istir até ao presente.

No muHo que ha esp:uso nas varias leis, decretos, instrucções
~ ordens, temos, por certo, muita cousa boa e digna de ser con
servada ; mas ha tambem muita cousa inadequada, -disposições
incompletas ou inconvenientes, - além do grave defeito de con
tinuarem, como membros dispersos de um só corpo.

Quanto trabalho, quanta attenção accurada, não se reclama
hoje daquel1es que teem de executar as leis de Fazenda entre
nós, para evitar os equivocas, ou não cahir mesmo em contra
dicções e erros prejudiciaes ~ !

I - Regras e disposições geraes

( a)

136. O methodo de escripturação do Thesouro e mais repar
tições ela Fazenda deve ser o mercantil por partidas dobradas
(lei de 4 de outubro de 1831, art, 17, § 2°,e art.61; regulamento
de 26 de abril de 1832; idem de 6 de dezembro de 1834; decretos
ns. 736 de 20 de novembro de 1850, e n. 870 de 22 de novembro
de 1851 ; ordem de 20 de fevereiro de 1854, etc.) (II)

( b )

A escripturação dita é feita por exe,-cicio, o qual compre
hende o espaço de 18 mezes, a contar do Iode janeiro de um
3,nno a 30 de junho do anno seguinte. Tres mezes do terceiro
ilemestre são destinados ao complemento das operações, e tres
mezes a liquidação e encerramento das contas (decreto n. 10. 145
de 5 de janeiro de 1889).

( c )

Pertencem a um exel'cicio as operações relativas aos serviços
feitos e aos direitos adquiridos ao Estado e a seus credores, dentro
do anno que lhe dá o nome.

(H) o decreto de 6 de abril de 186S supprimiu a cescripturação central~i
ordenada no decl'eto de 20 de novembro de 1830, e o decreto de 5 de abrI
de 1873 aboliu a escl'ipturaçü a limpo dos cDiarios~ e «Livl'os·Mestres~, man
.dando fl'Lzel-a. com asseio em borradores! ..•
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Cada exercicio toma o nome do anno regido pela lei que nelte
se executa (decreto de 20 de fevereiro de 1840, arts, 3° e 4°),

( d)

o anno financeiro decorra do Iode janeiro a 31 de dezembro
(lei n. 3313 de 16 de outubro de 1886, art. 28), (12)

( e )

Cada exerclClO tem o seu jogo distincto e particular de
livros, em que se assentarão todos os negocios da receita e des·
peza, que lhe são pertencentes (decreto de 20 de fevereiro de 1840
cit.) (13)

(f)

Todos qU:1ntos são responsaveis directos por dinheiros, bens
ou valores para. com a Fazenda Publica, taes como, thesoureiros,
recebedores, pagadores, exactores e contractantes de rendas,
obras ou serviços, são obrigados á prestação de fiança.

O valor da fiança depende da importancia das operações, de que
os mesmos sejam encarregados, e ella póde ser prestada por um
dos tres meios:

l°, o1ferecimento e obrigação de fiadores idoneos ;
2°, hypotheca convencional e especial de bens sufiicientes do

proprio responsavel ;

(12) o anno financeiro no BI':lzil tem pa sado por estas altel'n:ltivas: de i 2il
(primeiro anno de AsseUlblé:l Ger:ll Legishtiva) :l i 28, coincidiu com o anno
Civil, isto é, começava. no 10 de janeiro e terminavn. no ultimo de dezembro de
cada anno ; a datar de 1829 (leI de ' de dezembro de 1828, art. 12) atô 1887
p:lSSOU a sei-o do 10 de julho de um anno a 30 de junho do anno se"uinte; c,
tlnalmcnte. pelo art. 28 da lei de 16 de ontubro de 18Sr" Se mandou: «I a
«futuras pl'Oposta.so o anno financeiro deverá. coincidir com o anno civil. i dis
posição ora. vigente.

(13) Não continuamos a transcrever :lS disposições, relativas li escriptnração
da Fazenda Federal, porqne nctualmente se carece de regl'as e prntic:tS, bem
cl:l,'as e definidas a respeito, No Thesoul'o e nas repartições dependentes con
tinúa-se a seguir o que estava estabelecido na le"lslação nntel'ior, I to não
satisfaz; é preciso re~{)I' essa legislaçãn, nJ intuito de attender as exigencia
e condições d:ls reorganisações feitlts, ou dos serviços novos que foram
cl·e:ldos.
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3", deposito de apolices da divida publica, pelo -valor médio do
mercado, correspondentes ao valor arbitrado, fazendo·se parti
cipação á Caixa da Amortização, para a certeza de ficarem as
respectivas apolices, por emquaoto, inaÚenaveis.

- A idoneidade do fiador resulta da concurrencia dos seguintes
requisitos:

1.0 Ter bens de raiz que cheguem para segurar á Fazenda
Nacional, pela responsabilidade do afiançado, o que Sfl deve
mostrar pela exhibição dos titulos de propriedade, e pela ava
liação feita judicialmente, com audiencia do fiscal por parte da
Fazenda Nacional, quando de outra fórma não for manüesta
mente conhecido o valor dos bens;

2.° Se acharem os bens de raiz livres e desembaraçados de
qualquer onus, inclusive o de alguma outra fiança, o que tam
bem se ha de fazer certo por documentos, entre elies a certidão
ou certidões negativas do registro das hypothecas;

3.° Não ser devedor á Fazenda I acional de quautia alguma
a qualquer titulo, nem estar pa.ra com ella em caso de respon
sabilidade pecuniaria ;

4. 0 T r consentimento e outorga de sua mulher, si for ca
sado, o que se provará a~sjgnando a mulher o termo da fiança
ou dando para a assignatura procuração legal, com poderes
especiaes (Regim. da Fazenda, cap. 161, 170, 173 e 196; decreto
de 3 de agosto de 1790).

- Em vez de offerecer fiador, o re pon a-vel pMe afiançar-se a si
mesmo com bypotheca especial dos proprios bens, si demonstrar:

1.o Que os bens de raiz de que se orrerece a bypotheca e que
devem ser especificadamente nomeados com declaração de quaes
e quantos são, e onde situados, são pl'oprios do bypotbecante;

. 2.° Que e tão livres e desembargados de penhora, embargo
ou outl'O qualquer onus, que obste á sua alienação;

3.° Que tem valor sufficiente para segurança da Fazenda Na
cional;

4.° Que ha consentimento e outorga da mulher, sendo casado.

- A hypotheca especial não deroga a hypotheca gel'al ou legal
que a Fazenda Publica tem por privilegio sobre todos os bens

A. c. 35
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dos seus responsaveis. (Regm. dito de 17 de oulubro de 1515,
caps. 81, 156, 159 e 196; lei de 22 de dezembro de 1761, tit. 3°,
§ 3°; decreto li. 169 A de 19 de janeiro de 1890, arl. 3°, § 5°).

A hypotheca legal e a hypotheca especial da Fazenda Publica
devem ser inscriptas pa.ra valerem contra terceiros (art. 9,,§ 19
do decreto cito de 1890).

(9)

Nenhum credor do Estado póde receber o quelhe for devido
sem indemnisar á Fazenda de qualquer debito, que tenha pa.ra
com a mesma, e por isso não se deve pagar aos diversos respon
saveis as quantias caucionadas ou quaesquer outras, sem a re
visão de sua conta no Thesouro, para verificar si ha a.lca.nce, saldo
ou quitação a re~peito (Arestos do Tribunal do Thesouro Nacional).

(h)

Os officiaes de Fazenda são obrigados, sob grave pena, assim
dentro do tribunal do seu quotidiano exercicio, como fóra delle, a
guardar o mais rigido segredo dos negocias que neUe se tra
tarem, ou de que estiverem incumbidos, ou dos que se tratarem,
escripturarem ou houverem de tratar, ou resolver pelo mesmo
tribunal ou estação fiscal, e bem aSoim, de tudo o que nella
constar sobre qualquer assumpto do seu expediente ( Provisão
de 29 de janeiro de 1812, § 12).

(i)

Nenhum empregado de Fazenda pOde ser procurador de
partes em negocios, que, directa ou indirecta, activa ou passi
vamente pertençam ou digam respeito á Fazenda aciona1; nem
por si, nem por interposta pessoa, tomará parte em qualquer
contracto da mesma Fazenda,tanto nas reparti(;ões em que exercer
emprego, como em qualquer outra, sob pena ele ser demittido. Da
prohibição da procuradoria exceptuam-se os negocios de inter·
esse dos a'>cendentes ou descendentes, irmãos ou cunhados dos
empregados, fóra dos casos de deverem ser por estes despa
chados ou expedidos (D~creto n. 736 de 20 de novembro ele 1850,
art. 66; circular de 10 de novembro de 1840).
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II - Prep"-ração e votação do orçamento (14)

137. Sobre a materia, cumpre attender ás disposições, que
adian te seguem :

A lei do Ot'çamento tem a sua origem em uma proposta do
Poder Executivo, dIvidida em duas partes distinctas- a receita
ea despeza (lei de 9 de agosto de 1879, art. lU; idem n. 23 de
30 de outmbro de 1891, art. 3°).

II

As repartições subordinadas calculam a receita e despeza Et
remettem, em janeiro ou fevereiro, os esclareciment03 precisos
ao Minderio de que dependem (Cires. n. 883 de 10 de dezembro
de 1878; n.84 de 17 de fevereiro de 1879 e5 de outubro de 1883).

III

Os Ministerios examinam os dados forne(Jido' pelas repar
tições subalternas, e organisam as tabellas justificativas, que
devem achar-se no Thesouro até meiados de abril.

IV

A Directoria Geral de Contabilidade do Thesouro computa a
receita geral do Estado e a despeza do Ministerio da Fazenda
(esta de accordo com o modelo dado com a circular n. 377 de
4 de agosto de 1881), e depois extrae das tabeLlas justificativas
os algari mos precisos para a Proposta, e os submette á apre
ciação do Ministro da Fazenda, O 1inistro, depois de conferen
ciar com os seus collegas, ,fixa as sommas do pedido, tendo em
con,ideração o equiübrio do orçamento.

V

A proposta basea-se em tabellas justificativas e é acompanhada
dos seguintes trabalhos:

Uma tabeUa dos creditas especiaes, si os ha (lei de 25 de agosto
de 1873, art. 18, § 2");

(14) No que se vae seguir nos soccorremos, de preferencia, ás regrase dis
posições legislativas, que debaixo do t,itulo de .Orçamento>, rom,'.' complllacl~~
,,-publicadas, COIUO anueXo ao RelatarIa da Fazendo. de 1 S7, e as qunes. maIs·
de UIlHl. vez, jà nos temos J'eferhlo n,) presente trabalho; feitas) emuOr[ll :U;·
precisas modillcnç-e~ e ndditnmentos, O trabalho alludido teve paI' autor o
S". Barão do R.osario, então Director Geral da Contabilidade do 'l'besouro.
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Uma tabella dos creditas extraordinarios e supplementares
abertos pelo Governo (lei de 25 de agosto de 1873, art. 20) ;

Uma relação das verbas para as quaes póde o Governo abrir
creditas supplementares (lei de 22 de setembro de 1875, art. 22);

O balanço provisorio ou SY}10pSe do exercicio encerrado (de
creto de 20 de fevereiro de 1840 e decreto n. 10145 de 5 de
janeiro de 1889, art. 5°) ;

O balanço definitivo do exercicio liquidado;
Uma tabella demonstrativa, por Ministerios e por Estados, das

divida de exercicios findos, que não tiverem sirio solvidas por
falta de sobras nas respectivas verbas.

- Em relação ás dividas de exercicios findos o Ministro da Fa
zenda cumprirá, em umdos artigos da proposta da despeza. o que
está determinado no art. 22 da lei n. 3313 de 15 de outubro de
1886 e no decreto cito de 5 de janeiro de 1889, art. 17.

VI

As tabellas justificativa;; ou explicativas do orçamento devem
conter:

a) Quanto á receita:
A indicação. em cada um dos artigos, das leis ou disposições

que regerem a espede;
A arrecadação dos tres ultimas exercicios liquidados ou en·

cerrados, discriminando-se as respectivas fontes e a sua média
annual;

O confronto da somma orçada para o exercicio, que se
calcula. com a média triennal alludida, e a importancia da
arrecadação, conhecida ou provavel no exercicio corrente;

A di tribuição das rendas pelos Estados Federados com discri
minação de suas fontes;

A arre.-:adação das rendas, igualmente discriminadas por suas
fontes, quanto aos tres ultimas exercicios encerrados (lei de 20
de outubro de 1833).

b) Quanto á despeza: •
Menção distincta das leis e disposições que autorisam os ser

viços ou despezas em cada uma de sua' partes;
Distribuição da despeza p r Minislerios, em verbas particula

risadas. separando-se o que em cada serviço tocar a cada Estado
e á Capital Federal;

Comp ração entre as importancias orçadas e a que foram vo
tadas na ulti ma lei ;

Indicação dos motivos, que justificam o novo calculo, no caso
de augmento ou diminuição das verbas orçadas (leis de 15 de
dezembro de 1830 e de 21 de outubro de 1843. circular de 17 de
março de 1852, etc.) ;

Discriminação entre a parte da despeza reservada ao pessoal e
a destinada ao material, ambas subdivididas conforme as respe·
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ctivas consignações (leis de 8 rle o-qtubro de 1828 e de 11 de ou
tubro de 1837, de 14 de setembro de 1866 e 5 de novembro de 1880,
e decreto n. 998 A de 12 de novembro de 1890, art. 3°.) E
nas verbas relativas á obras, a especificação das que se hou
verem de emprehender, continuar ou concluir,determinando-se,
a respeito de cada uma, as sommas já despendidas e as por des
pendeI' para a contiuuação e terminação dellas, e quaes a con
signações calculaveis para o exercicio em projecto (leis de 14 de
setembro de 1859 e de II de outubro de 1837, circular de 29 de
'setembro de 18M, etc.).

VII

Nenhum imposto de que.lquer mLtureza poderá ser cobrado,
sinão em virtude de uma lei que o autorise (Const. Federal,
art, 72, § 30). Mas todas as contribuições e rendas publicas, uma
vez estabelecidas por lei, consideram-se vigentes e, como tal,
arrecadaveis ; por isso devem ser annuaZmenle inscriptas entre
os al·tigos da pl'oposta da receita publica.

VIII

São contemplados, como meios auxitial'es da receita publica,
(e, cons guintemente, applicadoa ás despezas do E-tado), os
saZrlos liquidos elos elepositos feitos no Thesouro e the oUl'arias
subordinadas, provenientes das seguintes origens: cofl'es dos
orphãos, defuntos e ausentes, depositos elas caixas economicas e
montes de soccorro, premios de loterias e depositos de quaesquer
outras procedencias (lei n. 638 de 17 de setembro de 1851 e leis
orçamentarias posteriores).

IX

o caZcuZo da receita deve, em virtude do art. 34 da lei n. 317
de 21 de outubro de 1843, ser fundado no termo,médio da renda
dos tres ultimos exercicios encerrados, mas de ha muito que o
Thesouro o tem feito, estribando-se na arrecadação do exercicio
corrente, e na do que está em liquidação, modifi ando-se o resul
tado conforme as circumstancias (Clrcular n, 475 de 1852).

x
A proposta da receita contém estes titulos capitaes:

Receita ordinaria

Importação.
(Seguem-se os tituZos ...)
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Despacho maritimo.
(Segttem-se os titulos .. .)

Exportação. (15)
(Seguem-se os titulas . ..)

Interior.
(Seguem,se os titulos ...)

Receita extraordinaria

(Seguem-se os titulos •. .)

Depositas

(Seguem-se os titulas ...)

Disposições geraes

(Seguem-se os al'tigos., ,)

- Debaixo de carla um destes titulos (excepto o ultimo) se in
screve com individuação o producto calculado de todas as rendas
e impostos, que devem ser arrecadados.

Debaixo das Disposições gemes se põem certos artigos,
uns relativos á vigencia e boa execução das leis orçam ntarias
(la receita e outros de autOl'isaçe"iO de creditas, para os casos de
deficits ou de antecipação de receita, recebimento e restituição de
depositas e semelhantes.

XI

o calculo ou fixação da despeza deve ser fundado nas necessi
dades reconhecidas, em vista do orçamento anterior ou do ex
ercicio corrente, deduzidas as verbas, que se houver autori
sado, a titulo acci~ental ou temporario, e addicionadas outras
correspondentes ao accrescimo normal dos serviços,

XII

A despeza ti distí'ibuida por Ministerios e por vei'bàs distinctas.
Os serviços em andamento,votados em creditas especiaes,nguram
no orçamento (leis de 14 de setembro de 1859, art. 13, de 27 de

(15) Tendo o imposto de exportação passado para aeconomia dos Estados Fe
dern.dos, adoptou·se, e no nosso V6r sem razão, em vez do titulo de _Expor
tação,_ o de .Sahidnll, que se vê nas recentes leis orçamentarias da Republica,
a l'espeito de certos generos, cujos .direitos. pel'tencem " União.,
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setembro de 1860, art. 12, § II, de 9 de setembro de 1862, art.
15, de 28 dejunho de 1865, art. 12, de 9 de agosto de 1879 e 5
de novembro de 1880, art. 12); fixando·se o maximo da despeza
eífectuavel durante o exercicio da lei (lei de 20 de outubro
de 1877, art. 20).

XIII

A proposta da receita e despeza publioa, assim organisada,
deve ser apresentada (16) em mensagem do Presidente da Repu
blica ao Congresso Nacional até o dia 8 de maio, ou poucos dias
depois da abertura do mesmo Congresso (leis de 8 de outubrp de
1828, de 15 de dezembro de 1830, de 4 de outubro de 1831, de 24
de outubro de 1832, de 31 de outubro de 1835, de 9 de agosto
de 1879, e de 30 de outubro de 1891).

XIV

A proposta póde ser rectificada no proprio anno em que foi
apresentada (si sobrevem motivo para isso) ou no anno seguinte,
si ainda pende de discussão (Relatorio da Fazenda de 1845 e
outros).

XV

Recebi.da a proposta de orçamento do Presidente da Republica
pela Camara dos Deputados, e lida pelo lo secretario da Mesa, é
elIa en viada á commis,ão permanente do Orçamento, para
interpor parecer e apresentar os respectivos projectos de lei.

A Commis 'ão de Orçamento fórma da receita e suas disposições
ge1'aes um projecto separado, e divide a parte da proposta, re
lativa á despeza, em tantos projectos, quantos são os ministerios
(lei cit. de 9 de agosto de 1879).

Em regra, a commissão, antes de lavrar os seus p.areceres,
costuma ouvir o Ministro da Fazenda a respeito.

XVI

Trata-se, em primeiro logar, da despeza para,-uma vez fixada

)
a totalidade desta, pod r-se melhor c<'\lcular os meios da receita
e os creditos que precisam ser autorisados.

(16) Outr'ora a proposta dita era apresentada e lida perante a Camara dos
De pulados pelo MinIstro da Fazenda.
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XVll

Na. discussão e votação dos projectos da receita e despeza,
tanto na Cama.ra dos Deputado , como no SenarIo, guardam-se as
regras, formas e tramites estabelecidos nos regimentos de ambas
as casas.

E', porém, de a.dvertir:

a) ApPl'ovado qualquer dos projectos em ultima di cu ão
pela Camara tios Deputados, deve o mesmo ser remettido ao Se
nado, a.fim de ser ahi discutido e votado (lei citada de 1879,
art. 3°) ;

b) E' licito a membros de ambas as camaras propôr, e á elIas
adoptar, as emendas ele retluct;ão, suppre"são ou augmeuto tlUe
bem entenderem, acerca do~ artigos e verba.s orça.mentaria.s,
durante a respectiva discu ~ão;

c) A iniciativa de todas as leis de impostos pertence á Camara
dos Deputa.dos sómente (Const. Federal, art. 29).

XVIll

Approvados definitivamente tor asas projectos pela. Cama.ra dos
Deputados e pelo Senado, são o me mos remettidos á Commi-ão
de Reda.cção, a qual, reuoin'lo os da despeza em um só contexto
(em fórma rle decreto), e o da recei ta e disposições geraes em outro,
submette·os á apreciação da Ca.mara; e esta, si os julga conformes
com a verdade dos fa.ctos, envia-os em mensagem ao Presidente
da Republica, para. o fim da sa.ncção (lei citada de 1879, arts. 4°
e 6°; Consto Federal, arts. 37 e 39).

XIX

Obtida a sancção, os dous projectos do Orçamento são pro
mulgados em duas leis distinctas, uma da receita e ontra da
despeza (lei citada de 1879).

Notas à preparaçuo e 'Votação do orçamento

138. Segundo a lição mais recommendada dos autores, e con
forme a legislação financeira dos principaes Estados, cuja expe
riencia póde servir-nos de proveitoso exemplo, é o Poder Exe
cutivo, que deve prepara?" O orçamento e organisar o respectivo
projecto.
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S6 elie póde bem desempenhar-se deste encargo. Collocado ao
centro do paiz, penetrando todo~ os' dias pela hierarcbia de eus
fUDccionarios, até no seio das menores localidades, elle sente,
mais que ninguem, a impres ão das necessidades e exigencias
publicas e, conseguintemente, melbor apreciando o seu merito
comparativo, poderá attendel-as nas verbas orçamentarias.

Além disso, devendo mais tarde dar execução ao orçamento,
eIle tem, desde logo, interesse em preparar nas melhores con
dições possiveis o projecto, cuja applicação lhe-é reservada. (17)

Para elaborar o projecto de orçamento ,é indispensavel a re
união de numerosi simas peça e documentos, que o Porler Ex
ecutivo tem, por assim dizer, a meLo, debaixo de suas vistas,
préviamente appm·elhados. e, pouco a pouco, coordenados pelas
suas repartições e funccionarios diversos, para o momento
opportuno.

O Poder Legislativo, todos sabem, já não dispõe de identica
facilidade e conveniencia de meios; teria que recorrer a inter
mediarios para obter as informações e dados preci:sos, os quaes
nem sempre lhe chegariam com inteira opportunidade, l1em bas
tante claros e completos, e em todo caso,-em vez de peças
o,-iginacs, seriam apenas trabalhos ou cópias de segunda
mão ...

Certamente devido á. procedencia de taes considerações, a regra
geral dos paizes constitucionaes modemos é: que a iniciativa da
prope ta ou projecto do orçamento pertence ao Poder Executivo.

Succede igualmente assim no Brazil, como já tivemo~ occasião
de dizeI-o.

a) Tratando-se das qualidades, que deve ter um p"ojecto de
orçamento, diz um escriptor de toda a competencia (18), que duas
dentre eIlas são essenciaes, por terem o privilegio de 1'e umi1' ou
englobar todas as outras:

1." O orçamento deve descrever, in extenso, todas as ope
rações da re~eita e despeza, sem confusão, nem attenuação ;

(17) a. touI'm. eLe Boudget, Pariz, i891.
(i8) René Stourm, obra citada.
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2." O orçamento deve con~er uma previsão, tão exacta quanto
p03sivel, de cada uma das receitas e das despezas, univenalmente
descriptas. (19)

A' primeira regra se chama a univel'saZidade, e a segunda, a
justa p,·evisão.

Quando um orçamento contem a lista completa das receitas e
despezas do proximo exercic:o, e accrescenta li. cada linha dessa
lista um algarismo orçado, tão ju-to quanto passiveI; está satis
feito o seu objecto em toda a sua plenitude. E' quanto se póde
exigir dos seus preparadores.

b) Não é tambem materia de somenos importancia, a fórmaou
redacção propria do orçament0: os titulas geraes, em que são
distribuidas as suas verbas ou artigo, devem obedecer ao um
pensamento de ordem e clareza, segundo a natureza e conteúdo
das especies.

As fól'mas adoptadas em nos a cor.tabilidade a esse respeito
estão longe de satisfazer semelhantes requisitos; ha defeitos
que cumpre corrigir, tanto na parte da receita, como na despeza,
da respectiva proposta.

Pelo que toca li. receita, nota-se que fontes de rendas de natu
reza diversa figuram debaixo de um mesmo titulo, ditlicultando
o conhecimento e a apreciação do respectivo producto discri
minadamente, como é de manifesta conveniencia. Ha mesmo
classificação de fontes, individamente feita.

De facto, guardando-se a redacção, que a simples rotina ou
a tro.dição tem consagrado, vemos abi o rendimento dos impostos
confundidos com o das industrias do Estado, e debaixo do titulo
da Receita extra01'dinaria, fontes que realmente não são nem
póclem ser consideradas dessa natureza, - as ent?'adas dos monte·
pios, por exemplo, ete.

Pelo que toca li. despeza, ha tambem redundancias diversas,
que cumpre evitar, ao menos, na occasião de dar aos projectos
orçamentarias a fórma final de uma só lei ou decreto. Não ha

(19) Vide: Titulo III deste lilTo, pago 77 e seguintes.
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.necessidade, por exemplo, dessa repetição successiva em cada
.artigo referente aos ministerios :

« O Presidente da Republica ri aut01"isado a despender pelo mi
'mstel"io A; - Op"esidente da Republica ri auto"isado a despender
pelo ministe"io B, etc., etc. »

Ao nosso vêr, bastaria que se dissesse:
« Art. l.0 A despeza federal é fixada na quantia de " e o

.governo fica autorisac1o a etrectual-a pela fórma em seguida
especificada.

« Art. 2.° Pelo Ministerio do Interior poderá ser despendida a
.quantia de $, com as verbas seguintes:

« Art. 3.° Pelo Ministerio das Relaçõ~s Exteriores, idem,
idem, mutatis mutandis.»

-Quanto á receita, parece-nos, que o seguinte modelo satisfaria.
melhor:

Receita ordinaria

I-Do dominio fiscal do Estado.

(Titulas . ..)

II-Dos impostos aduaneiros.

Importação.

(Titulas . ..)

Despacho maritimo.

(Tit~tlos . ..)

Exportação.

(Titulas . ..)

II!- Dos impostos internos.

(Titulas .. .)

Receita extraordinaria

(Titl.ttOS . ..)

Recursos do credito

(Tiltdos . ..)



- 556-

Disposições geraes

(A,·tigas. , .)

c) E' de toda a conveniencia, a divisão da despeza em duas
especies distiuctas: a certa e a va"iavet,

A primeira comprehende os serviços obrigat0t:ios e perma
nentes' indispen aveIs á administração publica federal no ex
ercicio financeiro.

A segunda abrange os serviços que, embora de utilidade geral,
não são rigorosamente obrigatorio, podendo-se adiar ou satis
fazer, conforme o gráo da sua cOllveniencia ou urgencia, e
tendo-se em attenção os recursos existentes. (20)

Feita a divisão dita, sámente a segunda especie da despe::a fi
cará sujeita á discussão e votação annual do Congres o; a pri
meira con idera-se permanentemente autorisada, emquanto não
for por lei modificada ou supprimida.

Duas vantagens resultam do systema:
l.a. Que os serviços fundamentaes da administração e do credito

publico não ficam todos os annos dependentes da discussão e voto
do Congresso, o qual, por qualquer motivo, pMe deixar de auto
risal-05, quando menos, na época devida;

2.0. Que, limitada assim a discus'ão e o voto do Congl'esso,este
disporá de tempo maior para um estudo mais reflectido e con
sciencioso das demais materias orçamentarias.

(20) Convencido desta necessidade, o autor desLe livro apresentou ao
Senado na sessão legislativa de 1891 um projecto, concernente :i materia
(project n. 2); e agOl'a mesmo pende de deliberação do Congl'esso um
projecLo de lei com identico intuito, o qual estabelece a «divisão> da despeza
nestes termos:

Art, 2,0 O projecto de lei, que deve ser olferecido á apreciação de ambas
as casas do Congre so Nacional, destacará das disposições sobre a despeza
publica as verbas destinadas aos seguintes serviços:

a) Juro da divida pulJlica consolidada;
b) SubSIdio do Presidonte e do Vice-Presidente da Republica e despezas

com o seu tratamento;
c) Vencimentos dos ministl'os de Estado;
li) Subsidio dos senadores e dos deputados, bem como,os vencimentos do

pessoal das secretal'ias das duas Camaras, ajuda de custo de vinda e volta de
deputados e senadores;

e) Vencimentos do corpo diplomatico e consular no estrangeiro;n Pagamento dos contractos feitos pelo Estado com em prezas e compa
nhias, subvenções e outros que derivem de contl'3.ctos perfeitos e acabado, om
que a responsabilidade do Estado esteja reconhecida e cuja despeza possa ser
determinada annualmente ;

g) Pensionistas Q aposentados, na rÓl'ma das leis em vigor, e cujo direito
esteja reconhecido e certa a obrigação do Estado;
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- O direito soberano, que tem a Representa.ção Nacional de
ordenar as despezas do Estado, nada soifre com a. medida indi
cada; em primeiro lagar, porque a classificação da despeza cel·ta,
e como tal, dispensada do voto annuaI, só póde ser feita por lei
do proprio Congresso Nacional; em segundo lagar, porque a
mesma refere-se a serviços, sobre os quaes a di~cu são e o
voto não passam de formalidades 1'epetidas e escusadas.

De facto; qual o proveito real de discutir e votar todos os
anno as ommas obrigadas para o pagamento dos juros da
divida publica, para os vencimentos dos funccionario~,- para o
material do expediente, e outras despezas indispensaveis á admi
nistração ~

Certamente, nenhum.

d) Na individuação e votação dos credi tos orçamentarlOS se
podem adoptar dous modos diversos: ou inscreveI-os e vutal-os
por titulas geraes (verbas) dos serviços em globo, a cargo dos
ministerios; ou inscreveI-os e votaI-os, nominatiln, isto é, distri
buindo·os logo pelos artigos ou consignações em que se subdivide
!lo despeza dos alllldidos serviços, (21)

h) CODsi,!:Dnçães pnrn o serviço rln jusLiçn federnl, bem como pnrn n secre
tarias dos Lril1uuoes e juize a cnrgo do ort:arl1cnLo da União 1

i) Consignnções pnrll o pess011 ~:lS ,ecI'eLarias de Rstado, bem como para
o p ssoal das r~pnrLlçães e insLituiç-es a cargo da UDião e cujos veDclment,os
esLejnm tlxIldos por lei,

A,'L 3,0 ·\S ve,'bas desLin",'ltlS ",os ser"iços do "'rLigo anLecedcnLe con Li-
tuirào despeza permanente d L'çamenLo, entrando unicamente a mfl'a total no
compuLo da lei pMa avalin~ão dns despezas publicas.

ArL, 4,0 ".lllleDte em cons_quencm de lei oralnnria poderão ser a\terndas
aS "el'bas consignadns aos. erviços do fundo permanenLe,

§ 1. O Pod~r ExecuLivo, na. prop sLa. que envia.r nnnualmeDle á. Camnra dos
DepuLados ,'nrá menção especial das despezos accrescidas n a.lgumas das vel'bas
indicada. no arL, 2.0 da presente Idi e pe liri o augroento ou a incluRão da
q~:'llntill a,ccrescida, do qne o Poder LegislaU"o .Loroa.l·à conhecimenLo na. occa
sino d(\ tot"nular o orçamenlo do fulul'U exerClClO.

§ 2. 0 ExtincLa. a obrigação pnra o EsLado, por qualquer motivo, o Poder
Execulivú dariL .lisLo confieciment á mesma Camara.. que excluirá, n projecto
de lei do fundo permanenLe, a quanLia para tal serviço desLinad",

A'rL, 5,0 Toda ouLra de peza, mcultda. na proposta. do Poder Executivo
ou decreLada pelo Congr sso Na.cion!ll, constiLuirà o fundo varlavel do orça
menLo. b será submeltiô", li. discussão por nJin;sterios e approvada. a sua c nsi
gnação, forUllU'á outros Lantos arLi~os da lei da deseeza geral da 'I.publica.

- Não aOirll1amos que n divisão das tlespezas teita, no projecto supra,
seja a melhor i mas :l medida em si é bOll e n9cessaria..

(21) Nós chamamos 1J.,·bas às divisãe. da. despezas de um mint~Lerio

pelas classes do serviço publico, Cad", verba se subdivide em dilrerentes
arLigos ou consignações,

Bm linguagem franceza. di-se precisamente o uome de «ca p.tulos. (chapiLres)
á es a diVisão maior das despezas em cada minisLe"io j o «capitulo» II ainda
sub-dividido em parngraphos e nrLigos.
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No primeiro caso, a votação constitue o que se chama a espe
cialidade de credito por capittllo; no segundo, a especialidade por
a~·tigo.

Diz·se que a votação por al"tigo garante melhor a fi 'callsação
da despeza: já porque o Congresso Nacional sabe, de antemão,.
qual aappliC<!.,ção que vão ter os dinheiros publicos, até nas suas.
pequenas parcellas, e já porque tira ao Governo a faculdade de·
distl"ibuil" ou transportaI" a seu bel p)'a::;el' as diversas consignações
de um mesmo capitulo, prej udícando, ás vezes, a execução parcial
ou total do respectivo serviço.

Entretanto, em favor da votação por capitulos occorrem razões,
talvez mais valiosa'3 ou mais attendiveis.

Antes de tudo, o Congresso perde materialmente um tempO'
excessivo em vota.r, uma á uma, as numerosissimas consignações
das despezas ; depois, a acção governamental vê-se detida a cada
passo pelos limites estreitos que lhe são traçados.

Demais; toda a c nsif{nação que mostra-se insufficiente exige
um acto autorisando credito supplementar, com todos os seus
inconvenientes para a verdade orçamentaria; não obstante
haver, em llluitos casos, sobras de outras verbas, que terão
de s~r annulladas, á falta de applicação .. ,

Não se contesta o direito absoluto e exclusivo do Congresso
Nacional de votar a receita e a despeza publica.

Mas é preciso não levar os meios da sua fiscalisação a um
excesso tal, que annulle, no todo, a acção do Executivo.

Quanto a nós, a votação do orçamen to por capítulos é preferivel
à feita por artigos.

a que, em verdade, importa fazer, e com o maximo criterio,
é: bem estabelecer os re.spectivos capitulos dos serviços, res
tringindo os artigos de despeza, que os mesmos devam com
portar.

a rigor da especialidade ol'çamental'ia por artigos, em vez de
'Vantajosa, torna-se, ás vezes, na pratica, uma causa constante de
embaraços na execução dos serviços; em quanto que a especi;;.li
dade por capitulo, não só, satisfaz aos requisitos da boa fiscali
sação, como dá ao Executivo uma autoridade maior, que não.
deixará de ser proficua aos misteres da administração.
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Sobretudo, é manifesto, que a liberdade de transportar as
sob/'as das consignações dentro de um mesmo capitulo, fará dis,
pensar a necessidade de frequente3 creditos supplementares,

III - Execução do orçamen to

139. Na execução elo orçamento são de observar as regras
seguintes:

I

Embora promulgada em época anterior, como convém e em
geral succede a lei do orçamento só principia a vigorar no pri
meiro dia do exercicio a que pertence. (22)

11

Quando a sua promulgação dá-se depois de encetado o exerci
cio, esta circumstancia não altera em nada os creditas conce
didos na lei, salvo si houve modificação, prevista nas proprias
disposições geraes da mesma, ou mandada observar por outra.
lei, anterior á promulgação dita (lei n. 299 de 20 de setembro
de 1880, art. 3°).

lU

Geralmente a lei de orçamento é votada para reger um só
exe.ccicio.

IV

A lei de orçamento é, ás vezes, alterada, rectificando-se os
creditos nella contidos. A rectificação faz-se por outra lei (leis.
de 23 de outubro de 1839, rie 18 de setembro de 1840 e outras) ;
ou, em determinadas circumstancias, por um decreto do Governo,
sujeito á approvação das Camaras (lei de 9 de setembro de 1850).

(22) E' abuso prejudIcial encartar-se na. leis orçamentarias -dispo~jCõds"r
que ordenam serviços com a formula _desde jà., de que aliás se encontram
exem pIos varias em nossa legislação.
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v

Si por qUl11quer eventul1lidade não pMe ser votada a lei de
orçamento para um exercicio, proroga-se a do anterior (lei de
7 de junho de 1843 e diversas outras).

VI

A prorogativa marca um prazo para a sua duração, ou declara
simplesmente que as sua disposições hão de vigorar emquanto
não for promulgada a competente lei de orçamento, e determina
quasi sempre, que l1S de peza eja.m e1fectuadas proporcional
mente. Comtudo os credito de C]ue a administração póde dispor
são os indicados na lei do orç!Lmento po teriormente votada,
salvo si houve reducção de ser'viço; porque em taes circumstan
cias, valem, na devida proporção, os creditos concedidos na lei,
que foi prorogada (lei de 20 de setembro de 1880, art. 3°).

Si a prorogativa não é sub tituida pel;), competente lei rle
orçamento, rege todo o exercicio a lei auterior.

VII

As autorisações constantes das leis orçamentarias duram:
Em quanto ha credito, e sií.o devidos os serviços reaLisados nos

primeiros doze mezes do exercicio da lei, - as autorisações con
feridas nas verbas do orçamento (lei de 5 de novembro de 1880,
art 18);

Um al1no, o primeiro do respecti vo exercicio,-as autorisações
dar/as nas disposições geJ'aes da. lei de orçamento, excepto, si ex
istindo con tracto, não poude o. erviço ficar terminado dentro
desse tempo (Lei de 27 de setembro de 1860, art 12, § 11, e de
25 de agosto de 1873, art. 18, § L");

Dous exercicios, o da lei e o imJl1eiliato,- as autorisc~ções con
stantes de leis especiaes, salvo os caso' ue contracto, de que acima
se fe~ menção (leis de 27 de setembro e 25 de ago to citadas);

Dous ;),J1n:os, a conta.r da data. da promulgação da lei que ;),s
concedeu,-as aUlol'isaçôes lJa?'u c?'eação ou reforma de repal"tiçCío
ou seJ'viço publico (lei de-25 de agosto de ]873, art. 19).

VIII

o Governo não póde, sem concessão do Poder Legislati vo,
fazer contractos por tempo excedente do anno financeiro que
estiver correndo, nem para serviços não contemplados na lei de
orçamento vigente (lei de 5 de novembro de 1880, art. 19).
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IX

A concessão de privilegio de qualquer nll.tureza, salvo o de
invenç;lo, não se tornará effectiva sem approvação do Congresso.
E são prohibidns a concessões, com garantias de juros ou sub
vençõe ,s'3m especial <'1utorisação do me mo. Ao Poder Executivo
não é permittido renovar, em favol' de individuo ou empreza, de
qualquer natur,'za, as concessões com garan tias de juros ou -sub
venções que tiverem caducado, ou fiquem sem eifeito por quaes
quer causas de direito,

Reputam-se caducas as coneessões ditas, que não s 3 tornarem
e:lfectivas nos pl'azos das concessões ou contratos, não sendo
licita a renovação desses prazos (leis n. 26 de 30 de dezembro
de 1891, n. 126 B de 21 de novembro de 1892, n. 191 B de 30
de setembro de 1893, art, 60

, I e UI).

X

Promulgada a lei do orçamento, os Ministerios distribuem os
creuitos, e enviam as 1'e pectivas relações ao Thesouro, que as
dirige, com a do Minder'io da Fazenda, á alfandegas e dele
gacias fiscaes e mais repartições a elle subordinadas (2;j) (Instruc
ções n. 213 de 15 de abril de 1840, art. 3', § 50 e art. 90 ; de
creto de 30 de maio de 1842, art. 30

; decreto de I de fevereiro
de 1862, art. 1", e decreto n. 11613 de 17 de dezembro de 1892).

XI

Os Ministerios não podem modificar essas relações, sinão por
illtermedio do Thesouro (decreto de 22 de noveml)ro de 1851,
arL 53; circular n. 266 de 12 de junho de 1862, arL lo, § la;
ordem n. 277 ele 13 de jnlho ue 1875, e decreto de 1 de maio
de 1867, art. 7"),

Outro ill1, dependem de exame e regislro pre1)io do Tribunal
de Coo tas, para que possam ter a devida execução:

1) todos os decretos, ol'dens e n.vi os dosdi11'erentes Ministerios,
susceptiveis de craar desrezas ou iuteresS:lr ás finanças da !{o-
publica; .

2) toda as ordens e contas de despezas autorisadas pelos dUre
rentes Ministerios.

- O tribunal regi~trará as que se acharem conformes com a
legalidade, e recnsn.rá o registro das demais, indicando ti repar
tição que tiver 01' lenado iJ. despeza, a cau.a da recusa (art. 29
do decreto 11. 11G6 de 17 do llezeml.Jro de 1892).

(23) Os ~linistedos ,h Mal'inha o Gno,·r" l!iStl"UlIOI1l "S SU1S p'\gadorias
parto dos cl'editos, '1"0 lhes SlLO concc.lIdos.

A C. 3u
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XII

Nas ol'dens expedidas ás alfandeO'as e delegacias fiscaes, in
dica-se a maneira por Ilue serão ellas su ppridas, si ac..'\so as suas
rendas não bastarem para as despezas (decreto de 30 de maio
de 1842, arts. 7° e 8°).

XIII

Sendo in'umcien~e o credito distribuido ás alfandegas e delE>
gacias fiscal' , solicitam ellas, com a devida antecipação, do Mi
nisterio competente o augmento. justificando a neces idade com
llma demonstração da despeza feita e'por fazer (ordens DS. 5~0 e
590 de 7 e 8 de dezembl'o d IR6l; circulares ns. 307,430 e 515
de 25 de ag-o to, de 13 de setembro e 5 de novembro de 1862;
decreto do I de fevereiro de 186Z, art. 2°; circulares ns. lô de 9
dejaneiro de 1863,26 de maio de 1876, 18 de agosto e 24 ('e ou
tubro de 1882).

- Os pedidos para. a verba «exercicios findos» ~ão organisados
em separado, e conteom os, eguintes esclarecimentos: os nomes
dos credores, as importancias devi,las, a natul'eza dos serviços,
o Minislerio e o exercicio a que pertencem, a data do requeri
mento e a do despacbo que rec nheceu a divida, o moti\-o por
que deixou de ser paga, e si do credito re 'pectivo ficou saldo
que comporte a deôpeza (ordem n. 16 de 11 dejaneil'o de 1875;
ordem n. 506 de 24 de et mbro de 1879, circulal'es ns. 360 e
572 de 26 de julho e 18 de novembro de 1881).

XIV

Os delegados fiscae, e inspectores das aJl)ulIlegas não atten
derão ás requi. ic;ões de de_pezas que, fOra dos limites dos com
petentes credito, ll1es forem feitas pelo:' delegado' do Governo
Federal, devendo solicitilr de quem de direito a autorisnção
necessaria por meio de omeio in 'tl'Uido de document(ls jnstifi a
ti vos da mp-sma despeza, ou no cn,.o de IIrgellcia,pol' telegrn.mma.
Si da demom em cumpl'ir a requisição proviel' perilTo immi
nente ou damno irreparavel ao serviço, altenderio á req ui içiio,
dando logo ao superior conta circumstunciada e tlocumentn,da do
seu acto (decreto, citado de 17 rle dezembro do 18\)~, ad. 89).

XV

O pagamento da. dcspeza do material de qualquer Ministeria,
será centra1isado nas Repartições de Fazenda (decreto n. 998 A
de 12 de novembro de 1890).
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XVI

E' vedado ao Thesourll e ás Rep:ll'tições tle Fazenda, sob
qualquer pl'etexto, autorisar o pagamento por conta de oonsi
gnações, cujos credito,já n[o sf'jam suITicientes para comportaI-o.
Incorrerão em resp n abilir1ade o Ministro tia Fazenda e os
fUl1ccionarios das ,obreditas repartições, que infringirem esta
disposição (decreto citado de 12 de novembro de 1890 art, 5°).

xvrr

Nos ca os de pl'orogati va e nos r.e demora no recebimento da
ordem da distl"ibuição dos cl"editos, as delegacias e aI fandegas
regem-se pela dis(7-ibuiç r7o anterior (circular n. 222 de 26 de
março de I 65 e outra ).

XVIll

Si a de peza não foi prevista na lei orçameilt::tria, ou si a
verba deixou de ser sufficien temente dotada, o Governo pede
credito ao Congres o Nacional (2.1), si elle está reuniuo ; ou, si
não está, abre na primeira hypotbese, um credito extraordi
nario, ,e na segunda, um credito supplementar,

XIX

Ainda quando esteja reunido o Congresso Nacional, o Governo
poderá abl'il' credito:extraol'dinario,si a necessirlade for extrema,
como em casos de epidemia ou de qualquer outra calamidade
publica, sedição, insurreição, rebcllião, etc, (lei de 9 de setembro
de l850, art, 4°).

(Z~) o Governo no RI'"il tevo autori""ção par" tl'"nspol'le de veruas: a lei
de de outuhl'o da 1 13, aL't. ~3, couce'lnu-a, Foi r~\'ogada pela loi de 9 de
setemul' d I 50 art, ~o, § lU.

Re, tabelec;,h a r"culdode pel~ art. 13 da lei de 9 tle sete'nu,'o tl I 62 (\.ejo.
relato rios da Fo.zood,~ de 1362 1 65), soíft'eu alleraçno pel" I:i d 25 de se
Lemh,'o de 1367, :\1'1, 40, e afinal 1'0' nOVo.mdnt cassada (lei de 20 de outubro
de 1877, art, 25),

A recente lei n 350 tle 30 ole tleze'nh,'o de 1 93 re bueleceu-a n~s termos
que tnnis adiante ~el'ão indicados.

-Em diversas nações o '.... odar Execntivo gos'\. da prerog:'\.Lil·n de modificar os
alll'al'ismos daR eousignações; nn podem, porém. transpol'ta.l-aR de uma verba
para outra. Exceptu~lIl-se,em França, aR verbas (copitulos) de despeza ,rordra,
e nn. Tn~lnterl'n. as tle mnrinha. e p"nel't'a. em casos urgentes,

E' Ilnivel'solmente acceita a idéa, de que ns cl'edltos addicionaes perturbam
o bom andtlmento da Fazenda Pnblica. Torl"lS as nneões buscam re~tringil-os

ou suppl'imil-os, A lng-Interrn, :J. UnHa, n. flollanda, n ~ui~s:l, n Noruega, a
~ueci'\. c a Russin. incluem em seus orçamentos certas ~ommas des.tinadas :\.
razer fnco ás necessidades momento as e impl'evi tas, Nn Inglatel"ra ba o el'cdito
aberto sob o titulo cle 4(;ivil Contingencies Fund~, á disposição do Thesouro,
que resolve si n. de poza não orcada. ou insuflicientemente estim:tda. deve correr
por cont"l deIle, ou si preci. a de ,rolo rio Parlamento, isto é, despezn de repar
lição civil, pOI'que, C01110 se vê da. infol'Il1:l(,'i'io upra, fi. de ~uerl"n. e marinha. é
suppridn. por ll'lln 'parLe de vcl'lJfiS, crenndo-se novas consignnções «sub..heads ..
quando é pl'eciso.
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XXI

Quando se haja de pedir ao Congresso credito supplementar ou
extraordinario, a proposta é apre entada ao Presidente da Repu
blica pelo ministro, ii. cuja repartição respeita a despeza (lei do 9
de setembro de 1850, al't.4'), salvo si o credito é para pagamento
de serviços realisados em exercicios findos, cujas vel'bas não
tenham sobra- (lei de 5 de novembro de 1880, art. 18) ; porque
em tae circumstancias, a proposta é feita pelo Ministro da
Fazenda nos termos do art. 22 da lei de 16 de outubro de 1886.
Convencido o Presidente da Rupublica da necessidade do cr~

dilo, remetterá a proposta, por meio de mensagem, á Camara
dos Deputados.

XX!!

Os Cl'edHos extraot:'dinarios, abertos pelo Governo na ausencia
do Corpo Legislativo, devem subordinar-se aos segu intes precei tos:

Serem as despezas inadiaveis (lei de 9 de setembro de 1850,
art. 4°, § 3", e de 20 ele outubro de 1877, art, 25, § 2°);

Ser ouvido o Tribunal de Contas (decreto citado n, llôô
de 1892);

Ser o decreto referendado pelo ministt'o, á cujfl. repartição per
tence o serviço (lei de 9 de setembro de 185 , art, 4", § 3") ;

Haver aS5entimento do Ministro (1a FJ,zenda (lei de 20 de ou
tubro de 1877, art. '25, § 3 ,) ;

Dar conta ao Congresso Nacional na primeira reunião deste
(lei cito de 1850, art, 4", §§ 6° e 7"),

XXl!I

E os creditos su pplementares:
Ser a despeza urgente, e estar o serviço incluido na ta.bella

que acompanha a lei de orçamento (lei de 9 de setembro fie 1850,

Na Ualia dua~ são as imporlancias inscrip~'s no or~:\Inenlo, uma sob"
a rubrica. .Fondo di reserva. per le sp~st: obligatorie e d'ol'dlfiC ,-e ouLrn. sob o
lilulo cFondo di re~e'v" pe,' le spese i"'Pl'"vis~e'. A ilPplicnCiio ,dI' primeim
faz-se COul ordem do Minislro da Fazenda' regislrada no 'l'r,bnnol de Conlas, e
n da segunda cum decrelo Reol, p,'opoSl,) pelo Ministro dn Fazenda, depois
d om'ir i Directo";a Geral de Oonlablliúnue e o Conselho ue Ministros. e regis
trado no dilo tribunol.

Em Fran.;a, nu. Au~tt'ill, na JIespanhn, em Portugal, pódo o GoveroCl, nn.
au~encin. das Ca.maras, abril' credito adc.licíonal, mnis debaiXO de determina.das
copdiçõe .

. Em outros paizes neO'n.-se ~emelhante faculdade á ndministl'ação.
N" Hous 'ia os c!'edltos 'lddiciollaes devem se" concedidos pelu Cunselho do

Importo, pt'eellchida~ las meSalas j\HJ11nlid:ule1i prescl'iptns pnl':l, o oJ'r:,:Lll1enLo ;
lua li. pratica taLll nlLernclo o sysLellla, lj alguns p e1ldas 1:;40 logo aLlCJldidus
pélo Czu,',

Na. flcspnnha o G,)\'el'n tem aut q'idade r·lI'a ahl'i!' creditos exLl'aort.linnl'ios~

mas nao a. teul P:ll':l, credit.as ::ÕllppIClIlcnLa.les. 1~1II Fl'ança o PI..HIOI' Ex.}cuLh·o
gosa da facul.lnde de abril-o .• cOllltanlo <{ue não seja p'\I'a sel'viço novo, )';Il'
I'ortugal silo elles promull;(ndos em Conse1JlO de lIfiJúst,'o, (:"lota úo Sr. Darilo
do Rosario, ao trabalho, j.J. citado ),
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art. 4°,_ de 9 de setembro de 1862, art. 12, e de 20 de outubro
ele 1877, art. 25) ;

Terem pa sado os nove primeÍl'os mezes do exercicio (lei de
30 de outubro de 1882, art. 20, § [0); (25)

Haver as entimento do linistro da Fazenda (lei de 20 de ou
tubro de 1877, art. 25, § 3') ;

Ser ouvido o Tribunal de Contas (decreto cit n. 1166 de
1892) ;

Não excederem de 4.000 contos em cada exercicio os creditos
desta natureza (lei de 3 de setembro de 1884, art. 20, lei n, 36
ele 26 de janeiro de 1802, irlem n. 126 B de 21 de novembro
ele 1892, aI t. 80);

Ser o decreto referendado pelo Ministro da repa.rtição, a cujo
cargo está o serviço;

Dar conta ao Congresso Nacional na primeira reunião, apre·
sentando-se as peças ju tificativas (lei citada de 1850, art. 40 ,

o de 3 de setembro de 1884, art, 20).

XXIV

A propoota para a approvação dos creditos extraordinarios e
supplementares é incluida nas disposições geraes da lei de orça
mento, annexando-se uma tabella em que taes creditos ejam
classificados por mioisterios. exercicios e rubricas (leis ele 9 de
setembro de 1850, art. 4", §; 6° e 8", e de 25 de agosto de 1873,
art. 20).

XXV

Quando a deficiencia é de mei03, e não de creditos, podem
dar- e duas lJypotheses:

Ou a falta de recursos nos cofres dos dous exercicios, e então a
l'ep'trti!,'ão pene a remessa de fundos ou sacca, segundo o que lhe
foi determinado na ordem da distribuição de creditas;

Ou a falta de recursos em um só dos cofres, e neste caso, o
exercicio que tem fundos suppre o que tem deficit.

XXVI

Autorisa a despeza, requisitando o pagamento, o respectivo
Ministro ou um dos chefes de repartição para isso commi sio
nado.

(2',) Tl'atando-se das "el'has : - ,'o(.corros public,)s, Exercicios findos, e
DiI\iH'cllcia de cambio - poderá o gO"Cl'O abrÍl' credltos sopplemcntares om
qUIIllJuer mez do excrcicio, c mtl,nto quc SUlt totalidade, computada com a
dos ItHl is credito abertos às outro verbas, não exceda. no mnxlmo fixado pela.
lei, C re~peltada, quanto lt "crba - Exercicios lindo, - a disposição da lei
n. 3230 de 3 d setembl'o de i881, al't. ii (lei 11. 360 de 30 de dezembro de
iS)j). ~
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XXVII

Por conta de um exerCICIO não se podem autori,ar serviços,
estando findos os doze primeiros mezeg, nem ordenar pagamentos,
tendo terminado o primeiro trimestre adúicional (decreto de 20
de fevereiro de 1840, arts. 3° e 6°; instrncçõe de 13 de novembro
de 1843, art. 4°; aviso n. 78 de 12 de fevel'eiro de 1861 ;
circular n. 101 de 14 de maio de 1863, e decreto de 5 de janeiro
de 1889).

XXVIII

Não é permittido ao Governo imputar á qualquer rubrica do
orçamento clespeza que nella não estE'ja comprehenrlida, segundo
as tabellas expl icativas da proposta e as alterações nellas feitas
1Jelo PoderLegislativo (lei de 3 de setembro de 1884, art. 20). (26)

XXIX

Mas poderá tr,tnsportar as sobms 0puTadas em virtude das
economias realisadas nas subdivisões de uma mesma verba, desde
que o transporte se opere de umas para outras das consi,qnações
da mesma verba. Este transporte não é permittido, si for feito
do mate1'ial para o pessoal, e vice·versa (art. l4 da lei TI. 360 de
30 de dezembro de 1895).

XXX

o credito concedido para certo serviço não póde ser augmen·
tado com a receita que deUe provenha (lei de 17 (le setembro
de 1851, art. 39); mas os donativos oiferecidos ao Estado com
applicação especial expressa, elevam as respectivas verbas, si
as houver, ou figuram em titulo de receita distincta, si o ser·
viço não tiver verba correspondente no orçamento (lei de 20 de
outubro de 1877, art. 15).

XXXI

Quando o material ioutil é vendido no correr do exercicio, em
que foi comprado, annulla·se da respectiva verba a importancia
resultante; si é vendido posteriormente, o producto se escriptura
como renda eventual (aviso n. 166 de 1 de j alho de 18(4).

(26) Nos paizes, onde os orç<1mentos siio vot:>.do POI' "el'bas (capitulas), e
onde compete ao Governo a distribuição pOI' consignações (al'tigos), p6de elle
fazer qunrquel' alteração nas tnbelJns justificativas, com tanto que não mude n
especle do serviço, nem o total d<1 veril<1. Esse é o regimen estabelecido em
Jj'rança, na Halia, na Prussia, na Russia e n<1 Inglaterra.

As modificações são geralmente elr..ctuaclas pOI' meio de decretos; na Halia,
porém, devem ter o vi~to do 'fribunal de Contas e do Thesoul'o, e na Ingla
terra, o assentimento do Conselho do Thesoul'o. (Nott\ do B. do Rosario citado.)
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XXXII

A restituição de quantia indevidamente entregue motiva uma
annullação de despeza., .i as duas operações se fazem dentro do
mesmo exercicio. e uma receita extraordinaria, si se e1fectuam
em exercicios di1ferentes.

XXXIII

Os serviço pre!'lados por uma. repartição á out!'a são inde
mnisados, debi tando·se a verba da despeza propria, e credi
tando-se a competente rubrica de receita. Os generos fornecidos
por uma repartição à. outra são indemnisados, annullando·se a
importancia na dpspeza da repartição que fez o fornecimento, e
carregando-se na verba da repartição que o recebeu.

XXXIV

Ordinariamente os pagamentos são realisados pelas Pagadorias
e Thesourarias, li vista de avisos ou officios, que são mandados
cumpl'Ír,- na Capital Federal, pelo Minbtro da Fazenda e pelo
Director Geral de Contabilidade (decretos de 20 de novembro
de 1850, de 6 de abril ne 1868, de 5 de abril de 1873; avisos n. ]50
de 22 de abril de 18i3, e ordem de 16 de janeiro de 1890),- e nos
Estados, pelo inspector da nHandega ou delegado fiscal (decretos
de 22 de novembro de 18;)1, 24 de lezembl'o de 1810, e decrew
n. 1I66 de 11 de dezembro de 1892, ark ]2 a 17 e 89).

O Ministro da Fazenda e seus delegados teem o dever de velar
pelo cumprimento das leis de arre~adação e de creditos (lei de 9
de setembro de 1850).

XXXV

Os serviços autorisauos por disposições geraes das leis de orça
çamento, eja ou não definido o respectivo credito, podem ser
pagos no exercicio de.sas leis pelos meios nellas votados (lei de
25 de agosto de 1873).

XXXVI

l\ão e podem, porém, mandar satisfazer, sob pena de respon
sabilidade:

L o Os serviços que não estf'ja.m incluidos na lei de orçamento,
ou não tenham fundos decretados na lei especial que os crear
(lei' de 9 de setembro de 1850, art. 4°, de 17 de etembro de 1851,
art.42, de 9 de setembro de 1862,arts.14 e 15, de 25 de agosto de
1873, art. 18, e n 126 B de 21 de novembro de 1892, art. 9°);
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2.° As dividas de exercicios findos por serviços, cujas verbas
não hajam deixado sobras no respectlvo an110 financeiro (lei de 5
de novembro de ISSO, art. IS), ou não possam ser augmentadas
mediante credito addicional (lei de IG de outubro de ISS6 art. 16).

XXXVI[

Dentro do terceiro semestre do exercicio não se poderá or
denar despeza nova pGr conta do exercicio, e dentro do tri
mestre de liquidação não se autorisará pagamento de serviços
prestados no correr do exercicio; taes serviços serão satisfeitos
depois de preencbirlas as formalidades dos arts. 13 a 18
do decreto n. 10145 de 5 de janeiro de 1889 (27).

XXXVIl[

Os adiantamentos, que se fizerem dUl'ante o exerClClO, serão
escripturaclos como despeza efIectiva, abrindo-se cont:J. aos res
ponsaveis em livro especial (art. 3'do decreto citado).

XXXIX

De de o primeiro dia tlo trimestre complementar o Tbesouro
e as demais repartições de Fazenda, avisando os responsaveis,
e requisitando esclarecimentos dos Ministerios que ordenaram a
entrega, providenciarão para a liquidação das quantias adean
tada~ no decurso do exercicio, cujas contas nilo tenbam aindil
sido prestadas. Examinados os documentos e recolhidos O' saldos,
eliminar-se-ha do livro especial ó nome do re_ponsa\ el, fazendo-se
no Diario e nos auxilial'es as annullações que se tornarem pre
cisas.

Si esgotado o tempo marcatlo para a liquidação, o respol1savel,
não obstante o aviso, deixar de se apresentar, e si o Ministerio
ordenador da entrega não autorisar o contrario, encerrar-se·ha
a conta do livro, annullar-se-ha a despeza na verba em que
tiver sido lançada e considerar-se-ba a respectiva quantia, como
saldo em poder de responsaveis.

No exercicio então cOl'l'eote expedir-se ha uma cópia da conta
ao Contencioso para a cobrança executiva, e derluzir-se-ha do
sobredito saldo a import,ancia adiantc.l.da (art. 8" do decreto cit.,
n. 10145).

(27) Vide os n~, XLV a XLIX. cm seguida, onde se conlem o dispilst
nos artigos, a que se nlludio.
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XL

No ultimo dia util do trimestre referido dar-se-ha balanço nos
cofres ·do Thesouro e das Alfandegas e Delegacias Fiscaes, la
vrando·se os competentes termos; os saldos, porém, só serão
transportados nas alfandegas ou delegacias ditas, dous mezes
depois, e no Thesouro, terminado o trimestre da liquidação.
Estas ultimas repartições cumprirão sem demora o § 2° das in
strucções de 30 de dezembro de 1850 (art. 7° do decreto n, 10145
citado).

XLI

As repartições da arrecadação e de pagamento do Districto
Federal e as Alfandegas e Delegacias Fiscaes dos Estados remet
terão á Directoria Geral de Conlabilidade do Thesouro, no mez
seguinte ao das operações, os balanços mensaes da receita e
despeza neJlas effectuadas.

Na mesma Directoria organisar-se-ha, para ser presente ao
Congre so Nacional, conjunctamente com o Relataria cio Ministe
rio da Fazenda, a synopse ou balanço provisorio do exercício (28),
tendo por ba c todos os balanços mensaes existentes no Thesouro
(arts, 4° e 5° do decreto n, 10145 cit., e art, 5° do decreto de
20 de fevereiro de 1840.

XLll

Finno o semestre complementar, será o exerClClO encerrado,
as Alfandegas e Delegacias Fi. caes fecham a conta dos suppri
mentos entre os dous oxercicios e procedem á inrlemnisação do
exercicio suppridor pela conta de Caixa, ou de outros valores, si
o supprido tiver recursos; não os tenclo, se o fIZ por meio de
mOlJ':mento de fundos, simulando-se remessas feitas ou recebidl1s
do Thesouro (instrucçõe n, 32 de 10 de agosto de 1860, ordem
11. 529 de 28 ele novembro do 1860, decreto de 20 de fevereiro
de 1840, art. 18, instrucções 11. 262 de 30 ele dezembro de 1850;
circular 11, 538 de 9 de dezembro de 1863),

Os salflos e os livros elas repartições subalternas serão reco
lhidos com a maior urgencia, na Capital Federal, ao Thesouro,

(2) «Synopse» \ uma relaçiio ou conta, especificada por Mtigos ou "e,'bas,
tanto da receitn nl'l'ocndadn, como da de peza etl'ectunda dUI'ante o nnno pre
cedente. 4'Balnnco pl'ovisorioll' o :t dcll1on ....LI·n.ç:lo dn 1'eceitn. n.rrecn.(ladn e da
de ppzn ell'ectnada dlll'onle os iS mezes, d que se compõe o cp liu1tim ex
el'cicio~, A demonstração dita. ó feita por artig s da. receita e pel:l.s \'Bl'bns
011 sel'viços clnclc5\pezn. nutol'isadn, tal qunl , se pratica no fevantamento do
«baiano) deflniti\~o • Diz-s.e, porém, «prodsorio., por IUG dh·.6I'sas das 'uns
c nLns ain1la pendem da Iiquid110ã fio11 em andamento: e tambem pOl' isso, ó o
mesmo publicado, sem as taballa «justificativns que, em dgo,', devem accolll
panbUl' o balanço definitivo,
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e no Estados, ás Delegacias ou Alfandegas 1'e pectivas, na con
formidade do art. 36 da lei n. 628 de 17 de setembro de 1851 ;
art. 8·, n. 2 da lei n. 3.348 de 20 tie outubro de 1887 e decreto'
u. 10145 de 5 de janeiro de 1889, art. 6").

XLIII

( Os credores do Estado que não tiverem sido satisfeitos até ao
) dia 31 de março do segundo anno, só o serão depois que a divida,

estando nas cil'cumstaucias indicadas no art. II da lei n. 3230
de 3 de setembro de 1884, tor liquidada para er solvida por
conta da verba-exercicios findos-; e os colleclados, que não
recolherem aos cofre publicas até 20 daquelle mez o imposto
a que furem obrigados, incorrerão na multa de 15 "lu do art. 8",
n. I, da lei n. 3848 de 20 de outubro de 1887.

Os restos. por arrecadar até 31 de março, pertencentes a ex
ercicios encerrados, que forem recebidos de I de abril em deante,
serão escripturados nos livros do exercicio conente sob a ru
brica-Cobrança da divida activa-o A importancia proveniente
do producto de multas arrecadadas no mesmo periodo será
igualmente escriptnra~la no exercicio corrente, mas em- Receita
eventual (decreto cito n. 10145, arts. 9° elO).

XLIV

Si houver necessidade de supprimento da Caixa do exerCIClO
corrente á do exercicio em liquidação, ou vice-versa, nas repar
tições devidamente autorisadas para operações dessa especie,
será elIe feito, tendo-se, pDrém, em vista a restituição pelos
fundos do exercicio supprido, nos termos das instrucções em

)

yjgor. XLV

As dividas, propriamente ditas de exercicios findos (XLIII),
logo depDis de requeridas, serão convenientemente liquidadas,
guardando·se nas repartições competentes de Fazenda o se
guinte:

L" Só deverão ser reconhecidas as que tiverem por origem o
pagamento de serviços autorisudos e com o necessario credito
concedido opportunamente.

2." Deixarão de ser attendidas as que houverem cahido em
prescripção .

XLVI

As reclamações, porém, que não puderem ser admittidas nos
termos precedentemente declarados, por falta de autarisação e
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de credito, Eel'ão enviadas, com as precisas informações, ao
Ministerio competente, afim de que, si for reconhecido o dIreito
do credor, se delibere sobre o pagamento, responsabiliEando-se o
funccionario que illegalmente houver ordenado o 5erviço (art. 14
do cito decreto).

XLVII

A repartição competente (Alfandega ou Delegacia Fiscal) soli
citará mensalmente o credito, dirigillllo li. Directoria da Conta
bilidade uma relação das dividas reconhecidas no mez anterior.
Recebidas as relações mensae' referidas e as requisições do Mi
nisterios, o Thesouro providenciará para o pagamento das des
pezas que estiverem nos termos do art. 18 da lei n. 3018 de
5 de novembro de 1880, e art. 4° da lei n. 3313 de 16 de ou
tubro de 1886.

Das que não se acharem nestes casos, dará conhecimento aos
Ministerios a que pel'tencer o serviço, atlm de que ahi se orga·
nisem as justificações para o pedido de credito ao Poder Legisla
tivo (arts. 15 e 16 do decreto n. 10145 cit.)

XLVIII

o credito para esse fim concedido não poderá ser applicado ao
pagamento de credor que não constar da relação que acompanhar
as competentes ordens. E promulgada a lei que o autorise, o
Thesouro fará immediatamente a sua distribuição para serem
effectuados os respectivos pagamentos (arts. 18 e 19 do decreto
it. n. 10145).

XLIX

As dividas de exercicios findos prescrevem a favor do Estado
dentro de cinco annos, contados do dia em que o credor adquil'iu
o direito de reclamar, si nada requereu, e da data da petição,
si procurou haver o que 111e pertencia. Não corre apre cripção
durante o tempo em que o requerimento e achar sem andamento
na repartição competente, nem contra ól. pessoa legalmente im
pedida de requerer, como os orp11ãos e os privados da arlminis
tração (lei de 30 de novembro de 1841, art. 20, e decreto de 12
de novembro de 1851).

L

Os juros da di vida publica não prescrevem (lei de 15 de no
vembro de 1827).



- 572-

IV - Do balanço definitivo e contas do exercicio

J40. A este re~peito se deve aUender :

Liquidado e encerrado o exerClCIO, levantar·se·ta o balanço
definitivo, devendo os da~ Alfandegas e Delegacias fiscaes, ser
impreterivelmente remettidos ao Thesouro ate fins de outulJl'o
(art. 12 do decreto n. 10145 cito de 1889).

II

Cumprida a lei de orçamento, procede·se á prestação de contas.
A tomada destas e administrati va, legislativa e judiciaria (leis
de 4 de outubro de 1831 e de 31 de outubro de 1835, decreto
n. 2548 ode 10 rle março e lei de 27 de setembro de 1860, e
decreto n. 1166 de 17 de dezembro de 11192).

III

A tomada de contas administ?'ativa compete ao Thesouro e mais
repartições de Fazenda em relação aos funccionarios de qual-
quer Ministerio, responsaveis pela arrecadação, guarda e dis- l
pendio de dinheiros ou outros valores pertencentes ao Estado
(Const. Federal, art. 82. leis de 15 de dezembro de 1830, art. 36,
de 8 de outubro de 1833, art. 48, decreto de 20 de novembro
de 1850, art. 2, § 3", idem de 22 de novembro de 1851, art. l°,
§ 3\ idem de 29 de janeiro de 1859, idem de 10 de março de 1860,
lei de 27 de setembro ele 1860, art. 12, aviso ele 9 de setembro
de 1878, decreto cito de 17 de dezembro de 1892, artso 87
e 88)

IV

A tomada de contas legislativa compete ao Congre 80 Nacional,
o qual deve tomai-as elfectivamente, tanto a respeito da receita
como da (lespeza de cada exercicio financeiro (Consto Federal,
art. 34, leis de 4 de outubt'o ele 1831 e de 31 de outubro
de 1835).

V

Para esse fim lbe é apresentado impresso o balanço definiti vo,
que comprel1ende todas as operações realisadas no exet'cici o
(leis de 8 de outubro de 1828, arts. 8' e 9" de 4 de outubro
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de 1831, art.9n, e de3l de outubro de 1835. arLI3).Esse trabalho
é preparado pela Directoria Geral de Contabilidade do Thesouro,
á vi ta dos b.danços das repartições subordinadas (decretos de 20
de novembro de 1850, art. 90. § 3°, e de n. 10145 rle 1889
citado) .

VI

o balanço geral ou defini tivo contém os seguintes dados:
Na parte rela ti va á receita: a especie do imposto ou renda, a

lei que o mandou cobrar, a importancia arrecadada, e a que o
deixou de ser (lei de 15 de dezembro de 1830, art. 32, decreto
do 20 de fevereiro de 1840, art 17); a discriminação da cobrança
por Estados e repartic:ões (lei de 20 de outubro de 1838, art. 23).

No que diz respeito á elespeza :-0 objecto ::dei que a autorisou,
a quantia paga, o resto a pagar (decreto de 15 de dezembro
ele 1830, art. 39, e decreto de 2U de fevereiro de 1840, art. 17);
adis rimina<;ão dos creditas ordinarios, extl'Jol'dinarios e sup
plementares (lei de 9 de setembro de 1850, art. 4', § 8°), os ex·
cesso de credito ou de despeza em cada verba (lei de II de ou
tubro (le 1837, art. 14, e de 18 do outubro de 1843, art. 6").

Na organisação do balanço guarda-se a disposição da lei de
orçamento (lei de 15 de dezembro de 1830, arts. \) e 40, de 3 de
outubro de 1834, art. 41, e II de outubro de 1837, art. 14); mas
as despezas elfectuadas por conta .ele creditas especiaes, sem
verba propria, figuram sob oMinisterio que as fez, e sob a data
da lei que as determinou(lei de 17 de setembl'o de 1851, art. 42).

O balanço é acompanhado ele quadros demonstrativos da di
vida activa e passiva (lei de 22 de outubro de 183G, art. 24, e de
12 de outubl'O de 18?8, art. 24).

VI[

O balanço deve ser apresentado com uma proposta. para a
approvação das conta do exercicio, fixando definitivamente,
t[Ln to a receita e despeza. a elle pertencentes, como aos anteriores.
Na. propo ta tem de.i u tificar-se todos os exce sos de despeza.,.e
dar·se os motivos de não haverem sido realisa.dos serviços con
venientemente a.utori ados (lei de 18 de outubro de 1843, arts.
5" e 6').

VIII

Approv:1ndo a contas, o Congres o acional concede credito
comllementa.res para. as verb'1' excedida. Ta - credito serão de
igual modo abertos pelo Corpo Legislativo, independentemente
da approvação de contas, estando o exercicio já encerrado ,lei de
17 de outubro de 1837).
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IX

As Camara.s podem, a todo tempo. instituir commissões de
exame de qualq uer rep3.rtição publica., para obter e clareci
mentos indispensaveis ao desempenho de SU38 funcções (lei de
15 de dezembro de 1830, art. 38).

x

,.j/A tomada de contas ,;ucliciaria (29) compete ao Trlbu~a.l de
. (Co~1tas, estabelecido pelo decreto n. 1166 de 17 de dezembro

de 1892. A sua jurisdicção abl'ange todos 03 respon aveis por
dinheiros e valores pertencentes á Republica, ainda mesmo no
caso de residirem fóra do paiz (decreto citado, art. 72).

XI

o processo e julgamento da tomada de contas pelo tribunal
dito é o estalJelecido pelos arts. 65 e seguintes do citado decreto
n. 1166 de 1892.

XII

Quando os re ponsavei deixarem de apresentar os livros e
documentos da sua gestão, servil'á de base para a avaliação da
receita. proveniente de impostos o termo médio da renda a1'l'eca
dada nos cinco ultimas exercicios (art. 68 do citado decreto).

xm

Compete ao Tribunal mal'car o prazo, dentro do qual os chetes
da repartições e mais e ·tações subol'tlinadas. re ponsaveis pelos
livros e decumentos (as contls e do. dinheiros e valores da
Republica, deverão apresentar os mesmos livros e documentos.

A multa, por falta de apre entação dos livros nos prazo mar
cados, fi applicavel aos mencionados chefes, quando, por f:J.cto
proprio ou omissão, derem causa á falta de apresentação das
contas dentro dos prazos legaes (art. 76 do decr~to citado).

(2,)) o decreto supra dil.: «o Tribunol d COOt1S LO)1 jurisdicr.:ã pI'opl'ill o
pri\'ntivn $obre :'IS p~~~n~s e as IlInLcl'ins slIjeitns n. ~tl'l. compctencin.j l'uncClOnn.
como 4T"IUUl1nl de JustIça>, e as suas d,~cl~(jei l1eriniti\'a' Lcelll t'Ol'çtl do sen
tença, com oxecuçã oppo,·olllOdll. (.\I·L. 2.) J

l
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XIV

Si do exame a que !oe estiver procedendo em Qualquer conta
reconhecer·se alcance provavel, o empregado della encarregado
dará. parte immediatamente a.o sub·director, e este ao director
para providencial' e poe sua vez levar o fucto ao conhecimento
do Tribunal (art. 77 do citado decreto de 1892).

XV

o Tribunal poderá tambem, para exame completo da legali
dade de qualquer de peza, determinada por meio de ordem, .
exiO'il', quando o julgar conveniente, a apre eotação do processo
que tiver dado origem á mesma de peza.

O processo, depois de examio:1do, serei. de,,:,olvido á Repartição
de Contabilidade respectiva.

Exceptuam-se desta disposição :1S despezas rEI ervadas e confi
elenciaes, :1.°, quaes sel'ão submettid:1s ao Tribunal para examinar
si foraITI feita:> dentro dos limites dos credito~ consignados, sem
en traI' elle na apreciação de sua procedencia (art. 34 do decreto
citado (~e (892).

XV!

Os contl'actos ele obras publicas, de garantia de juros e subo
venções a estradas de ferro, engenhos centraes e navegação,
impol'tação de immigrantes, auxilias a emprezas de colonisa~,ão,

construcção de docas e de ellificios publico, e "m geral todos os
de compra e venda, celebrados por qualquer dOi! minislerios,
eJ'ão submettidos á apl'eciação do Tribunal.
Excop Liam-se os contractos para f01'llecimento de objectos de

expedient , compra de o-enel'OS alimenticio~, combu tivei . e ma
teria pI'iml), pal'a o serviço dos estabelecimentos e das estradas
de ferro (art. 37 do c·tado decreto).

XVI[

As tl ci -ões do Tl'j bunal obre a tomad,), de contas e tabelecerão
a ituação do re pousavel, julgando-o quite, em credito, ou em
debito pa.ra com n. Fazenda Fédel'al, fixantlo neste ultimo caso,
o seu v l\ladeil'o debito e condemnando-o ao pagamento.

As deci ões erão a signadas pelo pl'e idente tlo Tribunal e
pelos !irectores presentes á ses-ão, guardada a ordem de anti
guicll.do (art. 73 lo citado decI'eto).
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XVIII

Achando·se o responsavel quite ou em credito para com a
Fazenda Nacional, mandará o Tribunal passar a quitação rela
tiva, levantar os sequestros a, que se tiver procedido, e bem
assim dar lJaixa nas fianças e bypotbecas, e restituir Oi) depo
sitas, si não continuar a gerencia elo mesmo responsavel.

XlX

Verificando-se alcance, o Tribunal marcará um prazo dentro
do qual o responsavel ou seus fiadores, viuvas, herdeiros ou
interessados, entrem com a respectiva importancia e juros cor
respondentes para os cofres publicas; e não o fazendo, extralüda
a conta corrente, será esta remettida, com cópia da decisão do
Tribunal, ao director representante do Ministerio Publico, para
promover a sua execução.

Os processos serão devolvidos pelo secretario do Tribunal á
Directoria, afim de se fazer etrectiva a cobrança {leias meios
judiciaes, para todos os eifeitos declarados em lei (art. 74 do
citado decreto).

xx

Das decisões do Tribunal de Contas ha os recursos de embargos
e revisão, interpostos para o mesmo tribunal. Um e outros são
regulados pelos arts. 79 a 86 do decreto n. II 66 de 17 de de
zembro de 1892.

XXl

As despezas eifectuadas POI' Q1'dem, ou com approvaç-ão de auto
ridag..e competente, e revestidas das solemnidades regaes, são
abonadas aos responsaveis (decreto citado ele 10 ele março de
1860, art. 5°, e lei de de 27 de setembro de 1860, art. 12).

XX[[

Os responsaveis que niio prestam contas, ou as pre tam irre
gularmente, e5tão sujeitos a multas, suspensão, prisão e se
questro, conforme o caso (decretos do 20 de novembro de 1850,
art. 3u, de 10 de março de 1860, leis de 17 ele setembeo de 28-[,
art. 36,e27elesetembro de 1860, art.12, elecl'eto n. llGBde
17 de dezembro de 1892, art. 31, e lei n. 221 (le 20 de novembro
de 189'1, art. 14).
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v - Mais algumas indicações sobre a contabilidade

14I. Quanto temos dito nos tres ultimas paragraphos, é facil
de ver, reCel'e·se quasi sámente á. contabilidade dos dinheiros
publicas, sob o ponto de vista or.;amentario da receita e despeza
publica.
E~tretanto, conforme as o3pecies diff~rentes do seu obj~to,

definido e p:uticularisado ao começo do presente Titulo (o, 130),
a cont:1bilidade financeira não se limita a constatar as operações
result:1ntes do orçamento; eHa abrange, ao me mo tempo, os
demais actos e factos que interessam ao activo e passivo do Estado.

Antes de tudo, é preciso distinguir, na contabilidade geral,
a especie particular referente ao mate1'ial, a qual obedece a
regras e normas, que não podem ser exactamente identicas ás
dos dinheiros propriamente ditos.

Depois, a natureza, func ionameuto e fins de certos serviços
ou e tabeleclmentos requerem praticas e fórmas peculiares, que
constituem, por si me3mas, outras tantas contabilidades espe

ciaes, dentro da propria c:mtabilidade geral do Estado. (30)

Contabilidade do material - EsLa especio comprehende:

I) O material do COIl uma e de tran t'vrmação;
2) O material permanente, consistente em moveis e utensílios

de toda a especie.
Pelo que diz respeito ao material de consumo e de trall5for

macão,-em todo armazem, deposito, offi.~ina" almoxariCado, arse·
nal ou estabelecimento perten ente ao Estado ou gerido por conta
deste, deve havel' um preposto responsavel pelo .material.

E te é obt'igado a escrever em livros elementm'es a entrada, a
sabida, as transformações, as deteriorações, as perdas, as quebras
((altas) e os excedentes de todo o material confiado á sua guarda,
e, nas epoc1s marcadas pelos regulamentos, deve levantar e
remetter á repartiçã'J ceutral competente uma conta demonstra.

tiva, segundo os modelos adoptados, do o tado e condiç'ões do

(30) Iil' LllmlJem de notal', que, se~undo os rllllCcionari s qne a exccntam
ou n nlltorid,u!e, qll a o,'rlella uu fI,calisfl, a «contaLilidndc flnMceira_ dis
t.illgue se : - eU] at.lministl'ativR J legislativa. e jutiiclat'ia.

A. c. 37
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material existente, bem como do movimento de entrada e sahida
e das demais operações de carga e descarga, que se tiverem dado
no periodo a que se referir a mesma conta.

Toda e qualquer operação de entrada, tran formação, con.
sumo ou sahida do material, deve comt'1.l' de contas individuaes

e de outras peças j ustificativas, capaz.:,.> de comprovar a carga
ou descarga do responsavel,

O responsavel pelo material e obrigado a dar fiança idonca pela
guarda fiel do mesmo, alem da responsabilidade criminal, pre
vista na lei (art. 2"1 e outros do Cad, Penal).

- Pelo que diz re~peito ao material pel-manente, esto compre·
bende: todos os moveis, ubosilios e machinas a serviço das
reparLiçõ2s ou estabelecimentos publicas, todos os objectos,
quaesquer que seja:n, das bibliothecas, arcbi vos, museos, peda
gogium, gabinetes e laboratorios, observatorios, etc., etc" que
se conservam parJ. os misteres do pl'oprio serviço ou em attenção
a di versos outros fins do publico e do Estado,

Com relação á esta espocie ue 1l!atel"ial e de guardar, com as
restl'tCçÕes convenientes, as mesmas regras indicadas a respeito
do material de consumo e transformação,

Um responsavel direcl) pela guarda do matel';al, a escriptu
ração regular deste no seu mol'Ímento de eJntl'ada, deteriom

mento ou sahid:J.; uma demon tração periodica da sua exi tench
e condições, a cooruenJção das peças ou documentos escriptos,
que justifiquem tolas as operações de carga e descarga, - são
elementes bazicos de qualquer contabilidade sobre matel'ial.

Segundo se deprebencle dos termos implicitos do decreto
n. 1166 de 17 de dezembro do 1892, os re-ponsaveis pelo mate

"tal estão igualmente sujeitos a. prcstaçc70 de contas ao Tribunal,
que, para esse fim fui instituido pelo citado decreto.

Mas nas condições actuaes da nossa conta bilidade a esse respei to,
não se podera bem cumprir os intuitos do legislador.

An tes de tudo, é mister organisar e expedir instrucções, que
regularisem, com uniformidade e efficacia, a escl'ipturação do
serviço na3 suas op3rações e detalhes; depois, distinguir e de
terminar quaes as especies do material, cujos re ponsaveis
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ficam, ou não, sujeitos á tomada de contas pelo referido
Tribunal.

Em regrJ, o l'csponsavel pelo material permanente só presta
contas iL repartição central da administração.

Contabilidades especitfes''-Debaixo de~te titulo comprehendem·se
os diversos actos, proce~sos e contas, que (;On tituem a contabi·
Lidade particular de serviços ou estabelecimentos, que, não per
tencendo á classe dos {a;end{wios, propriamente ditos, são, não
obstante, partes integrantes ou complementares da economia
financeira. Taes são por exemplo: a Casa da Moeda, o Correio, o
Telegrapho, as Estradas de ferro do Estado,as caixas economicas,
os arsenaes, a Imprensa racional, os e tabelecimentos de ins
trucção, a administração dos proprios nacionaes, e quaesquer
outros serviços, fabricas ou emprezas pertencentes ao Estado,
ou explorados pOl' Slla conta, ou sob a fiscalisação directa do
mesmo.

E' tambem de incluir na mesma especie, tudo quanto se refere
á contabilidade das olnoas publicas em geral e a das emprezas sub
vencionad IS.

A contabili lade especial dos di versos serviços, acima mencio
nados, ca.rece de regras ger:1es e uniformes em nossa legislação
financeira; cada serviço rege-se, tanto a esse respeito, como no
demais, pelos seus regulamentos, muitos dos qnaes, as vezes,
confecc:onarlas e expedidos, sem a menor intervenção ou audi
eneia do Ministro da Fazenda ou de oulra autoridade financeira
compente.

Esta pratic:l. não é, de certo, a melhor, trat:Lndo·se da gestão
de dinheiros e outros valores pertencentes ao Estado.

A regulamentação dos serviços da administração public:1,
qualquer que seja o Ministerio a que pertençam, deve, na
parte concernente á contabilidade, ser da competellcia exclusiva
do i\Iinislerio da Fazenda; sob pena de não poderem ser celltl'a

lisaclos na contabilidade do Thesouro todos os resultados parciaes,
constantes de fórmas e praticas differentes, sinão com um tra
balho enfadonho, e talvez em alguns ca os, sem conseguir-se a
certeza e a verdade de todas as operações.
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Em boa contabilidade finan::eira se requer, que, distribuidos
os varias serviços da administração por cla~ses, segundo a sua
natureza, funcções e fins, - se ostabeleçam regl'as geraes uni·
formes de escripturação e contabilidade para cada uma das ditas
classes, de maneira que os meios de apurar os resultados puro
ciaes, quer da receita, quer da despeza, quer do activo, quer do
passivo, quer do credito, quer do debito, não só confiram e com
binem com os da contabilidade geral, - feita no Thesouro, mas
até dispensem aqui qualquer outro trabalho, que não seja o da
veritl.cação das contas apresentadas ou remettidas, afim de serem
desde logo escripturadas nos livros respectivos.

E tratando-se da prestação de contas, a que taes serviços ou
estabelecimentos são obrigados, é de advertir: as ditas contas e
os documentos relativos ás mesmas, devem constar de duas vias,
uma para a Contubilidade Geral do T!lesouro, e outra para ser
sujeita ao exame e julgamento do Tribunal de Contas.

Contabilidade legislativa- Tambem não tem tido entre nós o
devido cumprimento esta importante parte da contabilidade
financeira.

A Constituiçã.o Federal (art. 34, § l°) conferiu ao Congresso
Nacional o direito e o dever de tomar us contas du receita e des·
peza de cada exercicio; e, em verdade, !la na Camaru dos Depu
tades uma commissão intituladu-Commissão de contas e pensõas.
Não consta, porém, que o disposto no artigo constitucional
tivesse até agora, ao menos, um começo de execução.

Conforme a pratica seguida na contabilidade de outros Estudos,
a tomadu de contas pela Representação Nacional constitue ma
teria para um projecto de lei ( pag. 573), e no seu exame e pa·
recer sobre o mesmo, a commissão deve verificar:

1) Si a receita e a despeza das diversas verbus do balunço
definitivo conferem com as previstas e autorisadas nas leis (~O

orçamento e mais actos, porventura expedidos, abrindo creditas
addicionaes ;

2) Si a arrecadação das rendas e impostos foi feita de confor.
midade com as leis que as autorisavam, e regulavam as sua,s
especies;
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3) Si na effectuação das despezas guardou·se o disposto nas
leis e regulamentos;

4) Si os calculas arithmeticos est~o exactos e conferem, sepa
rada e comparativamente.

Para bem fundamentar <> seu parecer, além dos relatorios dos
Ministros e do Tribunal de Contas, a commissão procederá aos
exames e informações que julgar convenientes.

E sómente depois de coIbidos e revistos todos estes e outros
elementos, é, - que o Congresso Nacional deverá dar o seu voto
de app}'ovaçtro definitiva ds contas do exercício.

E' excusado dizer que dos artigos da lei dessa approvação tam·
bom devem constar disposições, t>-\ndo por fim regular os rlireitos
e obrigações, P}'ó e contl'a á Fazenda Nacional, que tiveram origem
ou resu I taram das operações do exercício financeiro, de que se
tratar.

Nada disso se tem feito entre nós.

Entretanto, não é mister insistir na necessidade do cumpri
mento de tão importante prerogativa parlamentar. Sem eBe, o
poder que autorLou os serviços publicas e os meios, votando as
leis orçamentarias, ficará na ignorancia acerca do modo e condi·
ções, pelas quaes foi executada a sua vontade soberana. Sem elIe,
a fiscalisação, que lhe compete sobre os dinheiros publicas e
quaesquer outros bens ou valores da Nação, deixará de ter a
devida eIDcacia.

E' in tuiti vo: quem ordena e não se dá ao trabalho de verificar
si as suas ordens foram ou não satisfeitas, na ma.ioria dos casos
não será obedecido, ou quando menos, não sêl-o-ha com inteira
conveniencia, nem conforme ao pensamento do ordenador.

Contabilidade judiciaria - Chama-se assim, a parte ela con
tabilidade financeira á cargo da repartição ou tribunal, qm tem
por objecto especial a tomada de conlas dos responsaveis para
com a Fazenda Publica.

Esla materia é actualmente regulada pelo decreto n. 1166 de
dezembro de 1892; - e não ha negar, que as disposições ado
ptadas por esse decreto, salvo alguma/! alterações oq aqdita...
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mentos reclamados pela pratioa, são em geral. de boa proyi
dencia e correcção. (31)

Entretanto, com relação aos bons resultados e serviços, que o
Tribunal de COl1ta~ possa prestar, neste como em outros mls.
teres,- é, antes de tudo, indispensavel:

1. o - que a SU:1 actual administração seja convenientemente
legalisuda, e de modo, a niio servir de esto?'VO ao funccionamllnto
regular da administração publica ( pag, 491 );

2.° - que a contabiliclade administrativa, em todos os Beus
di versos ramos, "eja completa e uniformemente organisada, de
maneira que, a contabilidade judicial'ia, como parte complemonta?'

que é da primeira, receba elementos, certos, bem co~rclena(los e

bastantes, segundo os quaes, lhe seja possivel apul'ar toda a ver
dade das respectivas operações,

Não se ignora, que a contabilidade ,judiciaria opóra sopre os
dados da contabitidade administrativa; e dahi succecle muitas
vezes. que as delongas e dilficuldades daquella não são, senão
consequencias obl'igadas das irregularidades e desordem dellta.

Sobre as condicções e requesitos da boa contabilidad~ tlidminis
trativa, já se disse anteriormente.

E conforme ao escôpo do presente trab:1lho, damos a,qui, por
finda, a nossa tarefa.

(31) Pelo Regimento Illtel'110 do Triblma! de COlltas, que ncab[l. de ser pu
blicado ( 13 rlc março de 18)6), foram melhor especificadas a~ re~ras da con
tabilidade judiciada.
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