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ILLM. E EXM. SR.

Desejando tornar-me, quanto o permittirern meus fracos recursos,
útil ao Governo Imperial, que com tanta generosidade quanta espontaneidade se tem dignado attender e recompensar meus pequenos serviços,
meu pouco mérito, tomei a resolução de, aproveitando um estudo que,
em razão de ordem superior, fizera em 1875 acerca dos impostos provinsiaes de Pernambuco, sua incidência, seus effeitos econômicos, sua
coincidência com os impostos geraes, etc, etc., organizar um trabalho
que se acha prompto em grande parte,
Este trabalho, tendo hoje em seu favor a circumstancia de innegavel
opportunismo, poderá servir de auxiliar para o estudo em que estão empenhados o Governo e o Poder Legislativo no intuito de decretar-se a reforma
financeira do Império, que com tanta anciã reclama a opinião esclarecida
do paiz, o que sendo effectuada, como tudo faz crer que o será, por V, Ex.,
cobrirá seu nome, já mui distincto e mui justamente respeitado, de uma
nova gloria imperecivel.
Apresentando assim o meu trabalho a V. Ex., tenho a subida honra
de solicitar de V. Ex. a permissão para o fazer publicar, se V. Ex. o julgar
de tanto merecedor, e de autorizar essa publicação na Typographia Nacional, devendo-me ser entregues 200 exemplares, única retribuição que
peço desse serviço, que executei nas horas de repouso e com sacrifício
deste.
Queira V. Ex. acolher os protestos do mais profundo acatamento com
que sou:
De V. Ex.
Illm. e Exm. Sr. Visconde de Paranaguá, digníssimo Senador do
Império, Conselheiro de Estado, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro o Secretario de Estado dos Negócios da Fazenda e Presidente
do Tribunal do Thesouro Nacional, etc.
Criado muito venerador

EMÍLIO XAVIER SOBREIRA DE MELLO

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro deJ1883.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO.—Rio DE JANEIRO, 9
DE JANEIRO DE 1883.

lllm. Sr. Emüio Xavier Sobreira de Mello.

Agradeço muito a V. S. o trabalho que teve a bondade de remetterme com a sua carta desta data, acerca dos impostos provinciaes de
Pernambuco.
Sendo elle, como foi, desinteressado, sinto-me na obrigação de louvar a
V. S. por ter levado a effeito a organização desse trabalho, que, estou
certo, será aproveitado opportunamente.
Como V. S. pedio, acabo de expedir ordem á Typographia Nacional
para a respectiva impressão.

Sou com estima e consideração

De V. S.

etc.

etc.

etc.

VISCONDE DE PARANAGUÁ.

AO LEITOR

Em satisfação de ordem superior escrevi em 1875 a
Memória, que hoje, convenientemente autorizado, dou á
imprensa.
Teve por objecto este trabalho o estudo dos impostos
provinciaes de Pernambuco, sua comparação com os impostos
geraes, seus resultados econômicos, etc., etc.
Também a esse estudo julguei conveniente addicionar o
plano, que entendi se poderia adoptar para reorganização das
finanças, quer geraes, quer provinciaes.
Presente este trabalho ao Exm. Sr. Ministro da Fazenda,
foi por este enviado á commissão encarregada então de
estudar o assumpto, a qual, como resultado de sua tarefa,
apresentou os Quadros dos Impostos 'Provinciaes, impressos,
no anno de 1877, íia Typographia Nacional.
Agora que o actual Sr. Ministro da Fazenda, Exm. Conselheiro de Estado Visconde de Paranaguá, resolveu realizar
a grandiosa reforma financeira, tão anciosamente reclamada pela opinião esclarecida do paiz, parecendo-me que a
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organização deste meu trabalho não seria sem opportunidade, apresentei-o, depois de reorganizal-o, a S. Ex..,
pedindo-lhe permissão para o publicar, permissão que me
foi outorgada com a benevolência peculiar ao illustre cavalheiro que com tanta distinccão e applauso dirige a governação
do Estado,.
O publico, a cuja critica illustrada submetto o humilde
fructo de minhas locubrações, se dignará relevar os defeitos
que nelle encontrar, tendo em vista o movei que o inspirou.
Rio de Janeiro, i883.

IMPOSTOS PROVMQAES

PARTE P.RIMEIRA

1. A administração da Fazenda, ou, em outros termos, a
administração da fortuna do Estado, comprehende todos os
interesses da sociedade. Não ha, com effeito, uma só existência
individual, diz um financeiro distincto ( * ) , que não seja
directamente interessada na percepção do imposto; seja pelo
desenvolvimento do credito, ou pela circulação da riqueza
nacional, ou pela distribuição, mais ou menos conveniente,
das rendas publicas pelas necessidades moraes e rnateriaes das
populações.
O agricultor, o manufactureiro, o negociante, o proprietário,
o artesão mesmo, emfim todas as profissões alimentam ao mesmo
tempo as varias fontes da fortuna publica pelo producto
de seu trabalho ou de seus capitães, e recebem do Thesouro,
cm compensação de seus sacrifícios, a protecção, a assistência,
a segurança de pessoa com a independência e engrandecimenío
•

O Lo Marquis d.'A.uüii:í:rQt—Système Financier ãe Ia France.
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da pátria. Assim, cada cidadão é a um tempo contribuinte
e credor do Estado.
Mas, para conseguir os fins que justificam o imposto, é indis-»
pensavel que o systema financeiro do paiz não peque contra as
regras econômicas, e que, sobretudo, o imposto não seja mais
oneroso do que o poderem supportar as forças contribuintes, e
que, ou pela exageração das respectivas quotas, ou por ser a
matéria tributada uma industria nova, ou já fortemente
onerada, não produza elle o amesquinhamento dessa industria
e assim o estancamento de uma das fontes da riqueza nacional.
Nada, portanto, é mais difficil do que a consecução desse
desideratum em um paiz em que, como no Brazil, as fontes da
^ r i q u e z a nacional são tão limitadas, ou antes tem por. única-,
fonte dessa riqueza a producção da industria agrícola, sendo
que as demais (pôde-se dizer) existem em um estado quasi
ainda embrionário.
E, se a isto se junta a faculdade, mal definida e peior
regulada, que deixou a Constituição política ás Assembléas
Provinciaes, de crear impostos,' com a única, e quasi illusoria,
restricção contida no art. 10 § 5° do Acto Addicional, é fácil de
concluir quantos males, quantos entraves não se oppoem á
expansão dessa riqueza, tendo sido baldados para obtel-a todos
os meios, todos os esforços até hoje empregados.
Q. Vemos todos, e todos lamentamos sinceramente, o atrazo
da agricultura. Ella definha e de dia em dia sente-se sempre
peior, sempre em maior desfallecimento. O agricultor, que vê
seu improbo trabalho sem recompensa, que, em vez da fortuna
que sonhara, só vê diante de si um futuro prenhe de desastres,
desacoroçôa e, perdendo a fé nas instituições pátrias, tornai-se,
sem o pensar, instrumento fácil, que saberão aproveitar as
paixões em delírio, si ó que já o não vão aproveitando...
Felizmente o Governo Imperial desvela-se por conjurar tão
grande mal e,'assumindo a necessária energia, garantirá a
pátria dos perigos que a ameaçam.
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3. As Assembléas Provinciaes, munidas, como estão, do
direito de decretar impostos, têm sido uma causa de grandes
transtornos para o systema financeiro do Império: é esta
uma verdade, que deve ser dita por todos os modos e em todas
as occasiões, para que, calando no espirito publico, o prepare
para uma reforma radical, indispensável á felicidade e segurança dos Brazileiros.
A senda que o Governo Imperial, por seus últimos actos,
mostra estar disposto a seguir, ha de ter por termo, necessariamente, essa grande reforma ; á sabedoria nacional cumpre
escolher em qual dos sentidos convirá realizal-a: si restringindo as faculdades desses corpos deliberantes e fazendo assim
do Império a regra e da Província a excepção, ou si, como
talvez seja, rnas não se nos antolha melhor, ampliando essas
faculdades de modo que, ao contrario da primeira hypothese,
a Província constitua a regra e o Império a excepção.
No correr deste trabalho se desenvolverá o pensamento
externado nas palavras, que ficam registradas; cumpre desde
já, porém, dizer que do modo que estão, cercadas, por um lado,
de innumeras e fortes peias, e, por outro lado, em assumpto o
mais grave e importante, dotadas de um poder discricionário
e de quasi igual soberania que a do Poder Legislativo Geral,
as Assembléas Provinciaes, sem poderem fazer bens, que as
recommendem á gratidão das Províncias, podem fazer, é têm
infelizmente feito, grande mal ás suas Províncias, ás Províncias
vizinhas e conseguintemente a todo o Império. Creadas para
fomentarem o progresso e engrandecimento provincial, ellas
têm sido o maior empecilho, o mais insuperável embaraço para
esse progresso e engrandecimento: tendo o legislador constituinte tido em mente, quando as decretou, que ellas fossem
mais um elo para fortificar a cadeia de união que prende, umas
ás outras, as vinte brilhantes estrellas, que constituem o
grande Império Americano, só por milagre e favor da Providencia Divina não têm ellas sido a 'causa primaria da sua
dissolução e esphacelamento.
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<£. Ha muito se occupa o Governo com a importante questão
dos impostos provinciaes, e si, ha mais tempo, não assumiu a
posição, em ,que acaba de collocar-se, ó porque, certamente,
tratando-se de assumpto tão importante, e com o qual entendiam
os mais graves interesses, não era de bom conselho resolver a
respeito o quer que fosse, sem prévio, acurado e completo
estudo delle.
Esse estudo se fez, diga-se em honra da verdade, e proseguiu' sempre sob diversos Ministérios pertencentes, ora a
um, ora a outro dos dous partidos constitucionaes do paiz,
e sem que à tal questão, por sua natureza neutra, se desse
jamais cor política.
Os relatórios do Ministério da Fazenda, lidos perante as
Câmaras Legislativas, as Consultas do Conselho de Estado
pleno e da sua Secção de Fazenda, os Estudos Administrativos, excellente e notável livro do illustre estadista o
Sr. Visconde de Uruguay, de saudosa memória; diversos
escriptos que devem existir nos archivos do Thesouro,
trabalho de muitos empregados da Repartição de Fazenda,
que com elles e com outros têm provado sua aptidão, seu zelo
pelo serviço, etc., dão testemunho de que o estudo da questão
— impostos provinciaes— se tem feito . conscienciosa e acuradamente ; e que, portanto, esse trabalho, a que se alludiu
na Câmara Temporária em uma sessão do anno que
findou, não é o único existente sobre o assumpto, não lhe
cabe, por isso, o rari nantes do Mantuano!
Si S. Ex. o nobre deputado, que a esse trabalho alludiu,
fazendo-lhe justo e tão merecido elogio, que se não pôde
suppôr— sermão encommendado —, não conhecia os outros que
anteriores a esse elogiado lhe serviram de base e mesmo
talvez de modelo, è que, todo entregue ao estudo e contemplação de mais transcendentes assumptos, tem negligenciado um pouco, como era natural, esse do que ora se
trata, que só agora, pela nova phase em que entrou, mereceu
a attenção de S. Ex.

No que fica dito não ha expressão de resentimento, nem
intenção de oífeusa; ninguém, por certo, mais que o escriptor
destas linhas respeita o distincto e illustrado deputado de
quem se trata; ninguém mais applaude seu bello talento;
ninguém melhor reconhece e proclama seu patriotismo, seu
saber, sua superior illustração.
Já em 186G, cuidando o Governo Imperial de dar segui-mento aos estudos, concernentes ao assumpto que faz neste
momento o objecto deste escripto, e havendo commettido esse
trabalho ao Sr. Conselheiro José Carlos da Almeida Áreas,
autuai Barão de Ourem, este cavalheiro dignou-se confiar
a nossas fracas forças o desempenho de tão importante
tarefa.
O annexo—H— que acompanhou o Relatório do Ministério
da Fazenda, apresentado ás Câmaras na sessão de 1867, contém
um trabalho sobre o assumpto em questão, e esse trabalho
é todo nosso, e o executámos em satisfação da referida incumbência, que recebemos do Digno e Illustrado Sr, Conselheiro
Áreas.
Devíamos proseguir no estudo encetado, mas, exigindo o
serviço publico, seguimos em Julho de 1867 para o Rio da
Prata em commissão do Governo, e dali só voltámos, em 1871,
para ir tomar posse do cargo de Inspector da Alfândega de
Pernambuco, do qual passámos para o de Inspector da Thesouraria de Fazenda respectiva, em Janeiro de 1872.
Exercíamos este ultimo logar quando, em 1875, dando cumprimento á Circular n. 35 de 17 de Setembro de 1873 e
ao Aviso n. 130 de 3 de Agosto de 1874, escrevemos a
Memória, que, com a graciosa permissão do Exm. Sr. Conselheiro Ministro da Fazenda e Presidente do Conselho o
illustrado Sr. Visconde de Paranaguá, damos hoje á publicidade da imprensa.
£5. Os impostos no Brazil recahem:
A ) na importação ;
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B ) na exportação ;
C ) na renda ou proveitos do trabalho individual.
Ficam fora destas três classes:
a ) as contribuições exigiveis dos cidadãos pelo uso e
gozo de certos direitos, como, o sello dos papeis; os emolumentos das secretarias e outras repartições;
b ) os direitos pela concessão de graças pecuniárias ou
puramente honoríficas;
c ) os direitos exigiveis pelas folhas corridas para impetrar graça;
d ) as taxas, que se pagam como direitos pela transmissão da propriedade ;
e ) os foros de terrenos de marinhas e outros, os
laudemios, etc.
Pois que estas taxas são verdadeiramente direitos realengos
e não impostos propriamente ditos : por conseguinte a sua
existência não prejudica o principio estabelecido, que antes
confirma.
Os impostos que gravam a importação são verdadeiros
impostos de consumo, não só porque, em ultima analyse, é o
consumidor quem os paga, não fazendo o importador, na occasião do despacho, mais do que adiantar a sua importância, para
mais tarde rehavel-a do negociante a retalho, o qual, não só indemnisa o valor adiantado, mas ainda o dos respectivos interesses,
para, por sua vez, rehavel-os do comprador ou consumidor,
que vem, por este modo, a ser, como se disse, o único gravado
pelo imposto; mas também porque, segundo nossos regulamentos aduaneiros, sendo permittida a reexportação, ficando
neste caso as mercadorias alliviadas do pagamento dos direitos,
é claro que estes só gravam as que são despachadas para
consumo,-.e conseguintemente que os chamados direitos de
importação são verdadeiros direitos de consumo.
A facilidade que ha na arrecadação desses direitos, sua
importância considerável e outras razões de igual 'natureza,
têm feito, com que o Governo, com approvação do Corpo Legis-
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latívo, prefira sempre, para dar maior expansão á renda do
Erário nacional, aggravar as taxas de consumo, e a nossa tarifa
já é assim uma das mais altas do mundo.
Não vem a propósito demonstrar agora si são ou não prejudiciaes á riqueza publica os impostos indirectos de importação:
baste recordar aqui que a Inglaterra, sem contestação o mais
commerciante e o mais rico pai/ do mundo, tem curado sempre
de reduzir a sua tarifa aduaneira, de modo que em 1869 limitava-se a sete artigos somente, de 1425 que em 1787 comprehendia.
« A Inglaterra (diz o autor do Resumo das Tarifas Aduaneiras das differentes nações—Bordeaux 1856) deu um grande
exemplo simplificando, quanto lhe ha sido possivel, sua tarifa,
libertando de direitos as matérias primas e a maior parte dos
gêneros alimentícios, deixando entrar, sem nada pedir-lhes,
uma multidão de artigos que produziam renda insignificantissima e eliminando delia todos os direitos de sabida.»
Sendo, porém, como fica dito, as taxas da nossa tarifa consideravelmente altas, de modo que algumas dellas quasi se tornam
prohibitivas, qualquer imposto lançado pelas Assembléas Provinciaes que affecte, ainda mesmo indirectamente, a importação,
terá um resultado muito prejudicial e quasi desastroso para a
fortuna nacional. Restringindo a importação, diminuirá as
rendas que entram nas arcas do Estado ; affligirá o commercio,
difficultarà o desenvolvimento da agricultura, e, encarecendo a
vida, tornará a sorte das classes pobres mais precária, e assim
impedirá a expansão do trabalho e o crescimento da população.
Infelizmente, apezar e contra a disposição do art. 12 do Acto
Addicional, não ha Província no Império, cuja Assembléa Provincial não tenha lançado não um, porérn muitos impostos
- gravosos á importação. E, com o correr dos annos, essas corporações como que se foram animando a ferir mais de frente e sem
rebuço a lei constitucional, Arca santa das nossas Instituições,
que nos devera merecer o maior respeito e na qual ninguém
devera atrever-se a tocar,
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€$. Nas taxas de exportação se comprehendem todos os impostos que paga o productor para obter a sahida do seu gênero
para ser vendido nos mercados externos.
Estas taxas, ao contrario das de importação, gravam somente
o productor, que, tendo já supportado os gastos da producção,
propriamente ditos, quando não consegue a venda do producto
de sua industria por um preço muito vantajoso, o que raras
vezes acontece, ou nada lucra ou, quando algum lucro aufere,
é este tão mesquinho que não lhe permitte dar expansão a seu
trabalho e antes o aconselha, muitas vezes, a reírahil-o.
Assim, a producção diminue e com ella a riqueza publica:
dahi esse estado em que nos achamos, e que reclama medidas
essenciaes. E', pois, indeclinável a necessidade de pôr termo aos
abusos das Assembléas Provinciaes, de organizar, quanto antes,
as finanças publicas, alliviando a producção de impostos que
a matam, animando a nossa principal industria, favorecendo
nosso amesquinhado commercio.
Que as trocas ou permutas, em que consiste o commercio,
tenham soffrido uma certa rostricção no interesse fiscal, é cousa
que se comprehende facilmente: desde que as communicações
começaram a desenvolver-se e as trocas a multiplicar-so, os
Governos perceberam que havia possibilidade e proveito em
taxar as mercadorias, que eram enviadas ao consumo.
. Em principio, a taxa era um simples pedágio applicado a cobrir as despezas de conservação e reparos das estradas destinadas ao transporte dessas mercadorias ; mais tarde, porém, foi
augmeníada e serviu ainda para remunerar outros serviços
públicos, entre os quaes, convém especialisar, os que importavam
garantias de segurança, prestadas aos permutantes ou, como
hoje dizemos, aos negociantes.
Nestes termos, os impostos de exportação se justificam ; tom
por base uma necessidade reconhecida e por fim uma vantagem, que compensa o sacrifício ; mas, elevados como o são
entre nós, aggravados todos os dias palas aberrações das Assembléas Provinciaes, ulles são um mal, quer considerados
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economicamente, quer politicamente. Economicamente, porque
extenuam, matam a producção e atíentam contra a riqueza
publica; politicamente, porque plantam o ciúme de província
a província, de comarca a comarca, de cidade a cidade, e,
favorecendo um péssimo espirito de bairrismo, como a ferrugem
que ataca e destróe o mais duro aço, vão corroendo, lentamente,
os elos da formosa cadeia, que constitue ^e sustenta a integridade
do bello Império da Santa Cruz.
T. Os impostos que gravam a renda ou proveitos da industria e trabalho individual são :
a) o de industrias e profissões ;
b) o pessoal. (*)
O primeiro recahe sobre o producto da industria ou profissão,
o segundo assenta na renda provável do cidadão conforme a sua
fortuna, servindo de base para deducção da taxa a um e outro
o valor locativo do prédio habitado pelo contribuinte ou occupado com o exercício da industria collectada. Além da taxa
proporcional, deduzida do valor locativo, pelo que toca ao primeiro destes impostos, ficam sujeitas certas industrias a uma
taxa fixa, que se regula pela natureza e classe das industrias
e profissões e pela importância commercial das praças e logares
em que forem exercidas.
Si as Assembléas Provinciaes não têm sido escrupulosas em
lançar impostos sobre a importação o sobre a exportação, tem
sido fáceis, nimiamente fáceis mesmo, em crear impostos dos
chamados internos. Não lia imposto geral dessa classe, que
não tenha por acompanhamento um ou mais impostos proviuciaes semelhantes ; e a sorte do contribuinte é ainda, neste
caso, aggravada, porque é esse o campo, que as Câmaras Municipaes também exploram e donde colhem a sua receita.

(') ü imposto pessoal foi codido p o l a t o i n . 2385 do 10 de Setembro de 1873 para a
i'(mda provincial.
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8. Feitas estas considerações indispensáveis para o estudo
que vamos emprehender, passaremos a tratar especialmente de
cada um dos impostos, que, conforme a Lei Orçamentaria Provincial, são arrecadados nesta província. (*)
IMPOSTOS

QUE GRAVAM A IMPORTAÇÃO :

A) Sobre o tabaco: (**)
400 réis por kilogramma do fabricado e preparado por
qualquer fôrma.
100 réis idem do bruto ou fumo enfardado ou embarricado — consumido na Província —, ficando sujeito ao
imposto sobre o tabaco fabricado o rape trazido ao consumo em barricas, fardos ou outro qualquer invólucro.
B) Sobre charutos e cigarros : (**)
4$000 por milheiro de charutos.
l$000 idem de cigarros.
Nas mesmas condições antecedentes.
C) Sobre vinagre : (**)
9 réis por litro de vinagre consumido na Província.
D) Sobre sabão : (*")
55 réis por kilo de sabão, idem.
E) Sobre genebra e outros licores : (***)
45 réis por litro de genebra, licores e outras bebidas
espirituosas ou fermentadas, idem.
(*) Pedimos licença para recordar que esto trabalho í'oi oscriplo, cm Pernambuco, no
anno do 1875, e nelle nos referimos á Lei do Orçamento Provincial n. llíl do 8 do Junho
de 1874,
/i-, ultima
munia promulgada o ontão em vigfir
vigor ali.
• Ao emprehondonnos
empreheüiiermos a publicação desta Memória,
Memória,. desejamos
rinsíiinm/ic tomar
t^ m ^i. para base de nossc
o a Loi orçamentai ia, ali publicada ultimamente! demoveram-nos, porém, deste pró) duas razões: a primeira, não nos ter sido possível obter, om tnmnn. n««n foi /i™u n -*
.

„.

„,

üTiuuuUtJdUlInL

j-.,,^,^! i u j a n u c i ü e mui iiiustrada commissão nomeada pelo Governo para fazei
esse mesmo estado, e dar parecer; continuamos a pensar, como pensávamos na época em
que o escrevemos; sendo que a circnmstancia de poder ter sido supprimido um ou outro
imposto dos que então existiam, não altera no fundo o que escrevemos, o que ainda agora
escreveríamos, si tivéssemos de o fazer de novo.
imposto
foi dealterado,
B (")
. íWòlisto
de 17
de Junho
1876.) aggravando-so a taxa. (Loi do Orçamento Provincial
(***) Este imposto foi alterado, diminuindo-se a taxa (Lei citada.)
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F) Sobre farinha de trigo, bacalháo, carne secca e outro
gêneros de estiva :
4 réis por kilogrammas dos gêneros referidos destinados
ao consumo. (*)
G) Sobre aguardente: (**)
60 réis por litro de aguardente de producção do paiz
consumida na Província.
H) Sobre roupas, chapéos, calçado e outras obras de fabrico
estrangeiro : (***)
100$000 por cada casa que vender roupas, chapéos, calçados, chapéos de sol, obras de selleiro e de marcineiro,
feitas em paiz estrangeiro.
20$000 pela que tiver á venda quaesquer outros objectos
de que haja producto similar na Província.
I) Sobre cal não fabricada na Província: (*)
150$000 por cada casa que vender o gênero referido.
J) Sobre madeiras estrangeiras:
5 % do valor das consumidas na Província.
K) Sobre armas de fogo: (*)
20 % das fabricadas fora da Província.

(*) Foi modificado osto imposto quanto á matéria tributável, passando a comprobender
unicamente .a farinha de trigo, o café (o café l l ...) c o arroz consumidos na Província» o

(**) Vide nota (**) na pag. 26 antecedente.
Foi alterado, substituindo o imposto fixo sobre as casas uma taxa proporcional na

tio lançamento do impostos provinciaes sobre a importação. O eommercio importador nau
sabo o que pagará em cada anno para regular suas encont m ondas, e dahi vem a irritação de
'lue ultimamente se possuio: a incerteza alluilida, traduzindo-se em perdas para o importador, devia por ultimo cansal-o e leval-o a manifestações, que, graças ao espirito eminentemente
ordeira e ao caracter brando dos Brasileiros, não foram de natureza mais grave, não foram mais
lamentáveis,
Tendo-nos chegado ás mãos agora as collecções das Leis Provinciaes de 1880, 1881 o
1882, em outro Jogar daremos a comparação dos impostos por ellas votados com os preexistentes, o bem assim a analyso dolles, para que este estudo fique mais completo e torne-se
mau provei toso.
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(Lei n. 1141 de 8 de Junho de 1874 art. 16 §§ 8° e seguintes usque 64; Leis seguintes com pequenas alterações.)
Todos esses impostos são em ultima analyse impostos de
importação ou consumo, que prejudicam a renda geral e são
inconstitucionaes, em face do art, 12 e da excepção contida no
art. 10 § 5° vers. « comlanto que....» da Lei Constitucional
de 12 de Agosto de 1834.
São esses impostos de importação ou consumo, porque
ferem, como se acaba de ver, artigos, que, não sendo produzidos
na Província, sãonella importados, e, pois, tornando sua impor'
tação mais difficil, irnpedem-a, ainda que indirectamente, e assim
prejudicam a renda geral de importação, porque-eeeeorrem para
restringil-a; merecendo ainda notar-se, quanto aos impostos
autorizados pelos §§ 9° (B), 10 (C), II (D), 12 (E), 14 (G), 31
(H), 61 (I) e 64 (K), que elles não só prejudicam a importação
estrangeira, mas também a producção nacional, pois que alcançam e gravam os artigos similares produzidos no paiz, desde
que o não forem nesta Província.
, O § 14 (G) é de tal modo preciso e ierminante, que tira
as duvidas, mandando expressamente arrecadar 60 réis
por litro da aguardente do paiz, consumida na Província .
Si os impostos autorizados pelos §§ 31 (H) e 61 (I) não são
cobrados, immediatamente, no acto da importação dos artigos,
cuja venda determina a sua incidência, nem por isso são elles a
esta menos gravosos, porquanto, onerando as casas em que
são vendidos esses artigos, e onerando-as de modo grave, desigual e, por isso, injustíssimo, tornam-se verdadeiros impostos
proliibitivos e, restringindo o consumo, impedem a importação
desses artigos (fira que sem duvida se teve em vista com a sua
decretação), vindo por este meio a ser infringentes da disposição
constitucional já citada.
,
Conseguintemente todos esses impostos, dificultando a importação, pois que a oneram, aggravando indirectamente as taxas
das tarifas aduaneiras, coiitravem a disposição do art. 10 § 5°
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f]o Acto Addicional nas palavras—conitanto que não prejudiquem as imposições geraes do Estado.
O Conselho de Estado por diferentes vezes condemnou
co mo impostos de importação os que sob o especioso titulo
de impostos de consumo têm decretado as Assensbléas Proviuciaes deste Império.
Consultando sobre as Leis Provinciaes desta Província
(Pernambuco) em 28 de Novembro de 1854, com referencia
a diversos paragraphos da Lei do Orçamento Provincial promulgada nesse anno, observa que:
« Nelles não só se estabelecem direitos de exportação como
do importação, e tão pesados que eqüivalem a verdadeiros
direitos prohibilivos; por exemplo cem mil réis por libra
de tabaco fabricado em urna Provincia do Império e ali
importado e não reexportado !!
Que as Assembléas Provinciaes não podem impor taes
direitos, já a Secção consultou varias vezes despertando a necessidade de medidas convenientes e enérgicas, pois os males
industriaes e commerciaes são incalculáveis, e ainda o serão
mais, para o futuro, os males políticos.
Além disso, não se fazendo excepção do caso de serem taes
gêneros importados de industria estrangeira, taes direitos são
verdadeiramente differenciaes, e, pois, não se sabe com que
faculdade legisla uma Assembléa Provincial sobre taes assumptos (*).»
Os impostos sobre o tabaco fabricado e não fabricado, sobre
charutos e cigarros, sobre bebidas espirituosas e sobre o sabão,
lançados pela Lei Provincial do 1° de Maio de 1855, foram considerados illegaes em Consulta de 16 de Janeiro de 1857,
mandando a Imperial Resolução de 21 de Fevereiro seguinte
submetter o assumpto à Assembléa Geral Legislativa(**).
Tem sido sempre esta a opinião do Conselho de Estado, e os
(*} Vido /mweriaes Resoluções do Conselho do Estado na Secção do Fazenda. Vol, 3°,
Pag. 350, Rosol. n. 374.
(") Vido Imperia.es Resoluções* do Conselho de Estado na Secfão de Fazenia. Vol. 4°,
Pag. 154, llosol. n. 458.
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distinctos e eminentes cidadãos, que têm constituído tão illustre corporação, não têm cansado seus esforços, profligando
os desvios das Assembléas Provinciaes, de que tanto mal tem
vindo ao paiz.
Submettida ao exame da Secção de Fazenda do mencionado
Conselho de Estado a Lei Provincial da Bahia n. 345 de 12 de
Agosto de 1848, que no art. 3° § 18 decretara, a favor da
Câmara Municipal da capital, a imposição de l$000 por cada
barril de pólvora despachada pela Policia, na Consulta de 20
de Novembro de 1849 (*), foi declarada tal imposição manifestamente contraria ás disposições dosarts. 12 e 20 do "A-eto
Addicional/w ser em realidade um imposto de importação,
offensivo dos impostos geraes.
A Lei n. 512 de 19 de Julho de 1854 da mesma Província
impoz 10 % sobre o rape estrangeiro e o fabricado em outras
. Províncias do Império.
A Secção de Fazenda do Conselho de Estado em Consulta de
12 de Abril de 1856, relator o sempre lembrado Sr. Visconde
de Itaborahy, condemnava esse imposto... «porque o Acto
Aãdicional veda, expressamente, que as Assembléas Legislativas Provinciaes legislem sobre direitos de importação,
isto è, sobre direitos lançados nas mercadorias importadas
para consumo ; e era fora de duvida que a citada lei pro,vincial infringia a Constituição. E como o augmento da
taxa de qualquer imposto sobre o consumo de objectos, que não
são de primeira necessidade, produz diminuição da demanda
desses objectos, conservada inalteraãcC^a quota dos direitos
do rape, pertencentes ã renda geral, è conseqüência ficar
esta desfalcada da quantia correspondente a tal diminuição,
vindo, portanto, a sobredita lei offender as imposições geraes
do Estado.(**)»
(") Esta consulta ficou inodita, ao que parece, pois não : so encontra na colleeção
respectiva,
„,,„,.
i . Visconde
nsconao oe
uru
u ., V au u
anm-iiv* ; _„,.,.,,,
delia, porém,
faz ...
monção
o oSr.
de Uruguay
nos sous Estudos Admicitando não sd
só sua data,
ilata.. mas ale
*IA suas
c,,»» r,,i
nistrativos, cilando
palavras.
(*") Imperiais
Resoluções do Conselho de Estado nu Secfão de fazenda. Vol. 4°, pag. 51,
Resol.
n. 126.
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£». São perfeitamente applicaveis, sem duvida, os princípios
expostos pelo Conselho de Estado aos actuaes impostos provinciaes que gravam a importação, quer directa, quer indirectamente, e que, concorrendo para o prejuízo da renda geral,
empeioram, de dia em dia, a sorte da população, occasionando a
diminuição da producção e assim empecendo o desenvolvimento
da riqueza nacional.
Já existiam, é verdade, e desde muito, diversos impostos
lançados pela Assembléa Provincial de Pernambuco sobre gêneros de importação: ò vinho, a aguardente e mais bebidas alcoólicas e, também, o vinagre importados foram os primeiros artigos
dessa espécie, sujeitos pela Lei de 30 de Abril de 1839 ao imposto, sendo esse ônus na razão de 40 réis por canada e a arrecadação feita nos municípios do Recife e Olinda, vindo assim o imposto a pesar, quasi directa e unicamente, sobre o consumidor.
Exceptuava-se, então, do pagamento da taxa a aguardente
de producção nacional, excepção que mais tarde se limitou á
aguardente de producção da Província.
Seguidamente vieram os impostos, sobre o tabaco importado,
lançado pela Lei n. 90 de 5 de Maio de 1841; sobre o sabão,
lançado pela Lei n. 122 de 12 de Abril de 1847 ; sobre as casas,
que vendessem roupas e outros artigos, fabricados em paizes estrangeiros, lançado pela Lei n. 488 de 16 de Maio de 1860;
sobre o carvão de pedra, lançado pela Lei n. 994 de 13 de Junho
de 1871; sobre o kerosene, lançado pela Lei n.. 1061 de 13 de
Junho de 1872; sobre a cal, sobre madeiras e sobre armas de
fogo, lançados pela Lei n. 115 de 17 de Junho de 1873.
Finalmente, vieram com a Lei n. 1141 de 8 de Junho de 1874
os impostos sobre o bacalháo, carne secca e outros gêneros de
estiva; impostos estes que levantaram immenso clamor, porque
aos inconvenientes que lhes eram naturaes, em razão de sua
qualidade, se juntava o de ferirem gêneros de primeira necessidade, affectando assim mui directamente o bem estar nacional
e tornando-se eminentemente gravosos ás classes menos favorecidas da fortuna.
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Estes últimos impostos, do mesmo modo que todos os outros
da classe de que se está tratando, são indubitavelmente prejudiciaes á renda geral, como são indubitavelmente inconstiíucionaes segundo os princípios já expostos.
Com effeito, quando o Poder Legislativo Geral julgou necessário fazer, na tarifa aduaneira, urna notável reducção nas taxas
a que estavam sujeitos os gêneros mencionados (bacalháo, carne
secca, farinha de trigo, etc.), sujeitando-se por isso a um desfalque na receita respectiva, o qual esperava compensar pelo
accrescimo de importação, occasionado pelo barateamento'dos
gêneros no mercado, é quando a Assembléa Provincial, petEsseu
acto, aggravando as taxas, que já e indevidamente arrecadava o
respectivo Fisco de alguns desses gêneros, ou lançando-as sobre
os que ainda estavam isentos, põe-se em contradição com o
Poder Superior; e transtornando as suas e as vistas do Thesouro
Nacional, fazendo assim falhar os intuitos do Governo, nadirecção suprema do paiz, aggrava ainda mais aquelle desfalque ou,
pelo menos, impedindo que a importação tenha o incremento,
que se lhe pretendeu dar, mediante o referi do allivio do imposto,
embaraça o desenvolvimento da renda, que seria a sua conseqüência natural.
Prejudiciaes assim á renda nacional e já deste modo influindo poderosamente no bem estar da população, os impostos
de que se está tratando gravam a esta de modo tão direcío e
desigual, que poder-se-hiam chamar iníquos, si o respeito
devido á Corporação que os votou, e a certeza de que ágio ella
em boa fé e nos mais louváveis intuitos, em relação á Província ;
bem como a consideração das razões ponderosissimas, que a
instigaram, obrigando-a a decretal-os, não arredasse de si a
grave imputação, que tal qualificação presumiria.
Sempre foi e é regra, seguida por todos os economistas: os
impostos de importação ou consumo devem ferir os artigos
de luxo, os que não são de primeira necessidade, porquej
sendo, em ultima analyse, o imposto pago pelo consumidor, gravados os gêneros de primeira necessidade, soffrem os pobres,

isto é, pagam uma grande parte do imposto aquelles a quem elle
menos aproveita.
Quando, porém, como no caso de que se trata, o imposto fere
não só artigo de primeira necessidade, mas o de primeira necessidade do pobre, os gêneros de que este faz a sua alimentação, e .que o rico não consome, então a Lei que o decreta torna-se tão dura, o imposto decretado assume proporções tão
odiosas, que não ha como classiflcal-o.
O bacalháo, a carne secca e outros artigos, que, conforme a
tabeliã junta sob a lettra B, estão sujeitos ao imposto do § 13
da Lei n. 1141,.são gêneros de primeira e absoluta necessidade,
Q que já se vendendo, entre nós, por preços quasi fabulosos,
sobrecarregal-os, em taes circumstancias, de novos tributos é
tornal-os mais caros, é fazel-os inaccessiveis ás classes, ás quaes
serviam quasi exclusivamente de meios de alimentação.
A questão da alimentação das classes desfavorecidas da fortuna é assumpto de que, hoje em dia, se preoccupam todos os
Governos, sem distinccão: a política como a philosophia, a
philosophia como a moral estão accordes, têm-se dado as mãos
e encaram essa questão como uma das mais dignas dos desvelos
dos bons Governos, dos Governos regularmente constituídos (*).
O Governo do Brazil, que tem por chefe um Soberano, cuja philantropia applaude a Europa, e tantos benefícios tem outorgado
ao paiz, de que é o primeiro cidadão, e que o estremece, nunca
olhará com indifFerença para assumpto tão grave e que tanto
C) Recordaremos ainda uma vez quo esta Memória foi escripta om 1874—1875 : vinha
então do ser promulgada a Lei n. 1141, lançando os impostos sobre a carne secca, bacaIháOj etc., contra a qual representamos immediatamento ao Ministério da Fazenda na qualidade do Inspoetor da Thesouraria de Fazonda om desempenho 6o dover, que nos impunha
o art. 2o § 16 do Decreto n. 870 de 22 do Novembro de 1851. Essa Lei levantou, como
nonlmma outra, grandes queixas na Província, queixas que, do certo modo, justificavam a
^legalidade dos impostos decretados o as circumstancias, que os tornavam tão veiatorios
como odiosos.
.Actualmente as ponderações que a respeito delles escrevemos, o 30 lêem acima, parece•° e cphvimos mesmo que possam ser taxadas do ociosas ; naqnolle tempo, porém, não
acontecia assim: eram ellas antes a insistência, a sustentação (talvez soja melhor dizol-o) do
Protesto ou reclamação que havíamos feito ao Governo, mas quo, infelizmente, nenhuma
awencão mereceu, nenhum effeito produziu.
'mpostos tãq francos e tão genéricos sobre a importação, até ali não tinham aindasido
ocretados: coube assim, se não estamos em erro, á nossa Província natal, infelizmente, a
insto gloria do abrir um péssimo oxcmplo, quo foi logo seguido pelas demais, para, cm
Ponco tempo, trazer ao Governo Imperial e ao Poder Legislativo os embaraços, com que
•"«'ao lutando, e ao paiz os maios, quo de bom difficil remédio se antolham;
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e tão de perto se liga ao bem da população, ao seu crescimento
e por conseguinte á prosperidade nacional. (*)

Juntando-se a estas taxas os impostos provinciaes, vêr-se-ha
que os tabacos estrangeiros e os de producção das outras Províncias ficam, sem duvida, sujeitos os primeiros a impostos tão
altos que se podem reputar prohibitivos, e os segundos a um
verdadeiro imposto differencial, que tem o mesmo resultado,
com manifesto prejuízo da industria nacional.

IO. Os impostos provinciaes, que ficam até aqui mencionados, coincidem com os impostos geraes seguintes:
I. O tabaco ou fumo importado está sujeito ás taxas da
tarifa aduaneira (art. 128), a saber : (**)

II. O vinagre importado, sujeito ao imposto provincial de
9 réis por litro, está pela tarifa ( art. 147 ) sujeito ás seguintes
taxas :

'
Em charutos

1

Em cigarros.
Em folhas de qualquer
procedência ou qualidade

Fumo...

Cento. 30000 30% Em barris ou barncas

43^%

Kilog. 2^000

10 %

,

>

Em caixas

fmngre

0300

>

Em frascos

19

20 %

Commum ou de cozinha,
Termolho ou branco... Litro

0060 30%

Composto ou para conserta
Kilog.

#200

1
Em latas fras- )
cos ou envol- ( Bluto
R ,
torios seme- (
lhantes.
j
1

De mascar e semelhantes

*

0690

*

Em saccos ou fardos.

Picado ou desfiado para
cachimbo ou para cigarros

>

£800

>

Em latas.

Em rapo ou tabaco....

,

10800

,

De qualquer outro modo preparado

•

30600

l

Em latas ou lâminas
de chumbo, caixas
de papelão ou envoltório semelhantes

2 %

Bruto.

Além destas taxas, si o vinagre vier em garrafões pagará
mais 25 %, e si vier em botijas, frascos, garrafas ou outra
qualquer vasilha de barro, louça ou vidro, mais 50 % sobre os
respectivos direitos, ficando nestes comprehendidos os de taes
vasilhas, tudo conforme e nos termos da nota 12a da mesma
tarifa.
III. O sabão, sujeito ao imposto provincial de 55 réis por
kilogramma, paga pelo art. 74 da tarifa as seguintes taxas:

Preto ou escuro

Sabào som 1 .Amarell
perfura»™ {
°
(") A comparação destes impostos com as taxas aduaneiras foi feita em nosso trabalho
que romettomos ao Thesouro em 187ü, em vista da tarifa de 1874, então em vigor; presentemente nos servimos para tal fim da novíssima tarifa de 1882.

Branco

Kilog.

0030 30% Em caixas

»

0070

>

*

5150

»

Em latas

8%

4 %
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IV. A genebra, os licores e outras bebidas espirituosas ou
fermentadas e os vinhos seccos também pagam impostos
geraes de importação pela tarifa em vigor, a saber:

Absynthio, euealypsinthio o kirsch

143

Lifuidos o bobidas alcoólicas

V. Farinha de trigo, bacalháo, carne secca e outros
gêneros de estiva destinados ao consumo, que as Leis Provinciaes citadas sujeitam ao imposto de 4 réis por kilogramma, são
gêneros taxados na tarifa aduaneira do modo seguinte:

40%

Litro

Í900

Álcool, brandy , cognac , rhum, wkislcy ,
aguardonle do canna, do França, da
Jamaica, do Rhono e de qualquer outra
qualidade

>

£600

»

Genebra

»

ti,w

*

/verde ou fresca, por
/do vacca ej frigoração ou outro
do c a r - í processo
neiro...' socca (xarquo)
do qualquer qualidado em salmoura ou f u m a d a .
....

Os direitos dos líquidos alcoólicos são cobrados pela força
real do álcool puro, reconhecida pelo alcoometro e insírjicções de Gay Lussac, referindo-se assim as taxas acima a 100°
na temperatura de 15° centígrados. São extensivas a este artigo
as disposições da nota 12a referidas no n. II supra.

Kl

148 Vinhos

espumosos, brancos ou tintos do qualquer
qualidade
Litro
liquorosos, como muscatel, malyasia, goropiga, lacrima-christi, tokay, constanca e seme»
lhantes..
•
soccos, communs, do pasto o fermentados...
*

5800 40 %
$220
íilOU

>

B

Os vinhos engarrafados ou acondicionados em vasilhas de
vidro ou louça pagam mais 50 % sobre os respectivos direitos,
ficando assim comprehendidos os das vasilhas, mas esta disposição não comprehende os espumosos de qualquer qualidade.
Na taxa dos acondicionados em cascos ficam comprehendidos
os de suas vasilhas. (Tarifa aduaneira de 1882 nota 148.)
Não sabemos, nem tivemos meio de examinar, si os exacíores
provinciaes comprehendem na expressão genérica « bebidas
espirituosas ou fermentadas», de que usam as leis provinciaes
citadas os vinhos espumosos, brancos ou tintos, de qualquer
qualidade, e os liquorosos, especificados na tarifa em vigorinclinamo-nos,porém, à affirmativa, visto como a tendência desses
funccionarios é, em taes casos, sempre para ampliar e não para
restringir.

Kílog,

10 %

$040

presuntos de qualquer modo preparados

$250

conservas do carne, paios, lingüiças ou chouriças, caldos ou
geléas o quacsquer outras preparações não medicinaes

$300

(

soccos salgados ou em
salmoura

iem conserva de qualquer mod
rada

Em barris ou
coíbas.... 30 %
Em caixas.. 10 %
Em latas

kEm barris ou
30 %í colhas....
(Em capas...

Em b oi u os
ou potes.
Em barris ou
colhas
Em caixas...
Em latas.,..

$500

salames..
extractos.

72

l

10

Bruto

30 %
Bruto
40 %

22 %
12 %
Bruto

(EEm

vasilhas
de barro., 40 %
m barris.. 30 %

i

$300 30 %

Em
barri cas, tinas
ou caixas.. 10 %
Em latas... Bruto

A estas taxas accrescem (e o mesmo acontece com as mercadorias precedentemente mencionadas) os direitos addicionaes,
de 50 %, de que trata o art. 2° dos Preliminares da Tarifa; e
de 10 °/0, mandados ultimamente arrecadar pela Lei do "Orçamento vigente.
E, posto que o imposto provincial, de que ora se está tratando,
se limite ou grave somente a carne secca ou coar que, a tabeliã
supra se referia também ás outras espécies de carnes que podem
ser importadas, e se acham comprehendidas expressamente na
tarifa, porque, rsi ellas escapam ao imposto especial da carne
secca, entram na classificação geral — gêneros de estiva — para
ficarem sujeitas, ou se comprehenderão na disposição genérica
e amplíssima da lei citada de 1876, para satisfazerem o imposto
ahi lançado.
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À tarifa aduaneira, taxando as carnes, impoz, com o maior
discernimento, taxas mínimas naquellas qualidades que servem,
principalmente, á alimentação das classes pobres.
A carne secca ou xarque ficou sujeita á taxa de 20 réis por
kilogramma (peso liquido real) e assim também a carne em salmoura (peso liquido legal) : o imposto provincial, além do mais,
prejudica os effeitos benéficos de tão bem pensada disposição da
tarifa, elevando o imposto com mais 4 réis por kilogramma.
Ainda mais:
A lei provincial, de que se trata, além da farinha de trigo e
carne secca, que expressamente designava, sujeitava, ao mesmo
imposto de 4 réis por kilogramma, « outros gêneros de estiva
destinados ao consumo. »
Si o vago da expressão na lei é sempre prejudicial, isto ainda
é peior, é mesmo perigoso, quando se trata da decretação de
impostos. A lei provincial a que nos estamos referindo incorreu
infelizmente nesse grande defeito. O que exprimiam essas palavras « e outros gêneros de estiva »? Exprimiam porventura
todos os gêneros susceptíveis dessa denominação, ou somente
alguns mais, além dos expressamente mencionados ? E o que é—
gênero de estiva ?
O vago da lei deu logar á seguinte disposição do art. 1° do
Regulamento expedido pela Presidência em 27 de Junho de 1874:
« Serão cobrados por intermédio de agencias estabelecidas
nos termos deste regulamento os impostos de consumo :

pela mandada executar ultimamente, por Decreto de 31 de Dezembro de 1881 a saber:

§ 3.° Sobre farinha de trigo, carne secca e todo e qualquer
gênero applicado á alimentação e misteres diversos, e conhecidos
vulgarmente sob a denominação de gêneros de estiva.»
Segundo a tabeliã que acompanhou o Regulamento deviam
considerar-se como gêneros de estiva, sujeitos por conseguinte
ao imposto de consumo, os seguintes, todos obrigados a direitos
geraes de importação pela tarifa aduaneira, então em vigor, e

361
115
117
104

Aduellas

Akaparras om conserva
Alhos : soltos, em resteas ou maunças o em molhos...
Alftste o painço
Amendoim ou mondobim
447 Archotes do esparto ou semelhantes
105 Arroz com ou som casca, ou pilado
134 Assacar (*)

Icandi
(de uva ou glucose
(do qualquer outra qualidade

Ide oliveira ou doce
135 Azeites ou óleos. ido caroços do algodão
(não especificados

Kilog.

#020
«201
£04(
#05(

30%

iioo
loto

>
lü°/o

>

ÍI300
S060
P30

30%
>

Litro

£180
#050

»
»
10%

£100

30%

#300

1

£120

20 %

»
,
»

B

k
l

>
»
•
>

k

•
•

M90

As taxas para os azeites comprehondem somente os
importados em cascos ; quando vierem em garrafões,
pagarão, conforme a nota 12a da tarifa, mais 25 % ;
om botijas, frascos, garrafas ou outra qualquer vasilha de barro, louça, ou vidro, mais 50 % sobre os
respectivos direitos, ficando nestes comprohendidos
os de taes vasilhas.
Na espécie — azeites ou^oleos não especificados — não
se comprehendom os azeites animaes, nem os purificados para machinas de costura, nem os preparados
paia lubrificação de outras machinas, todos os quaes
sstão sujeitos a diferentes taxas como sogue:

61

auto» óleos

de egoa, potro, baleia, lobo ou do
qualquer outro animal e prepaSt^™ Iubriíicas5° de ma' Kilog.
purificado para machinas de cos»
tura o semelhantes

Essas taxas comprehendom somente os azeites
importados om cascos ; quando vierem em garrafões pagarão mais 20 % e em botijas, frascos o
garrafas mais 50 % sobre os respectivos direitos, ficando nestos comprohondidos os das vasilhas. Nesta
disposição não se comprehende o azeito purificado
3ara machinas de costura o semelhantes. (Not. 7a
da Tarifa (1881) em. vigor.
62

Banha ou unto de porco derretido ou preparado..

>

Pela tarifa anterior de 1874 a banha ou unto não
só pagava 150 réis por kilo, razão 30 % ; mas ainda,
sendo salgada, pagava direitos como toucinho, isto é,
50 réis por kilo, razão 10 %.

(*) A tarifa anterior (1874) a que hoje vigora classificava o assncar om muito mais
espécies, a saber: mascavado, sujeito á taxa de 50 réis por kilogramma, razão 30 % ; tramo,
taxa 70 réis idem, razão 30 % • refinado, 90 réis idom.razão 30 % ; crystaüisado,130 róis
idom, razão 30 % • candi, 253 réis idom, -razão 30 % ; de uva ou glucose, 50 reis idem,
razão 30 %. No intuito de simplificar a tarifa e de mitigar as taxas dos gêneros alimentícios ou auiiliaros da alimentação, o Governo Imperial, na tarifa em vigor, reduziu as
rtaties do gênero do que se trata ás constantes do art. 134 supra.
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11! Batatas alimentícias inglezas e semelhantes
141 Breu ou gomma de pinho negra o do qualquer outra qua . Kilog. $00í 10 %
)
»

Bolinho!os..\
>

22i Carbonates do soda (sub)lordinario, escuro ou em bruto....
ou barrilha do commer-íbranco refinado ou purificado en1
cio ou alcali mineral. ( crystaos
t

$40( 30 %
$0i( 10 %

>

l ala n rã \ s °l tas > om restoas ou em maunças o em molhos.
122 fbeoeias
o LO- i conserya com mistura de nualguer fructo oi
bolinhos.. J Iogum6j on som olla

1

'$05(

>

0041 3 0 %

(Ç20C

Os cereaes frescos o seccos do qualidades diversas, compro
hcndidos no imposto provincial, estão sujeitos a dijcrsa
taxas de importação, conforme sua qualidade, sendo/essa
taxas calculadas na razão do 10 a 30 %.

1

>

/por derreter, impura, nativa ou cm bruto
^preparada, em gamellas ou pães, purificada ou

om bruto ou preparado, filtrado em massa ou
refinado
em velas.

107 Farello o rostolho de qualquer qualidade
de trigo
de milho, arroz, batata, cevada, aveia, centeio,
sugú, tapioca o polvilho, amido ou focula
108
uu.ao u ,,„„,, amydalacea e semelhantes
nutritivos. Jlactoa
l hovalenta, arábica do "Warthon, rovalenta, de
\ Barry, racahout, salopo o semelhantes....

(

.

>

>

$020

10 y,

»

$005

»

106 Cevada de qualquer qualidade
697 Cimento romano ou deV"11 i)r?lo,l°u f """'j
.T"1
Portland e semelhantes^ minados üthoidos-mosaicos

Chá da índia de qualquer qualidade
Cogumellos, seccos ou em conserva.
Caminho (sementes de)
Cravo da índia

- °..,..:,,,,;m.,

»

0020 30 %

»
»

$900
$200
JJ180
$500

>

As de peixe pagam por
As de fruetas pagam por

l

'

•

"'

barbante, merlim, fio do vela de porrete o qualquer outro

102 Fructas.

do Unho

JSSÍE «ÇK»
pios, alcatroadas om obras...
ou breadas

i59/£70rtipa ou em pó ou negro do Hespanha
358^ casca do em bruto ou simplesmente preparada
399) sobro ou em rolhas ou cm quaosquer outras obras sim*• sobreiro.
pies

$005
$010

$050
$120
$600

/JC&n tmnnrimi,

'em conserva do ospiriti
de calda, em massa ou
quaosqucr fructas, em goléa
cocos ou nozes em doce, seccos ou sem
;alda e crystallisados
classificados ou
ou de qualquer outn
não
modo preparados oi
confoitados

$300
$300

•

em linguados ou ferro guza
766
em barra, chapa ou verguinha e em arcos par;
767
toneis, pipas, barris, fardos o usos some
Ferro o aço, . lhantes, em geral laminado de qualquo:
feitio
em limalha grossa
768)
,em vcrguinho (aço), vorgalhão ou barra.
7C9/
(em rama ou coada

76 rroseoon sebo-j™
íêÍís"Ypnríficado"para pomada.,

$150

»

• >

$250

>

>

$120
$150

>

»

$050
$100

30 %

$300

$500
$00* 10 %

$030
Ü025]

$600

»

$020 10 %
$010 3o %
0100

$040
$180 30 %

A tabeliã provincial menciona este artigo sob o titul
— Gorduras do qualquer espécie ou qualidade—, titulo qu<
por sua generalidade comprehonde além do sebo a manteiga
o unto ou banha do porco, o toucinho, etc.
Todos esses artigos vão mencionados em seus logarcs con
as respectivas taxas, etc.

amarras , cabos ,
611

•„„;£„

verdes, castanhas, avelãs, cocos, nozes
amêndoas e azeitonas de qualquer quali
dado..
seccas ou passadas de qualquer qualidade.

101

103,

retalhos .

g^^^;(emobrM..;.™.."v::lr.:;:::;

nnr,.nnn

$250
$400

109 Feijão do qualquer qualidade.

»

tomates , isto é, pagam a mesma taxa lixada para o gênero do
quo são feitas, assim :

de palha o de)

KM/O

>

As conservas alimentícias têm diversas taxas na tarifa actual,

459

$500
$500

$200
$500
$700
1$200

>

E as medicinaei», de qualquer qualidade

ilog.

A tarifa do 1864, art. 143, taxava as favas alimentícias com
10 réis por kilogramma na razão de 10 % o em artigo
---•-l

\em obra não classificada

123
124
118
125

j03\
/do quaosquor fructas, soccos ou som calda o
(Doces e con-J crystallisados,om massa ou de qualquer outro
feitos
j modo preparados.
(não classificados..
1099]
CO Espennacete.l

121 Camila (cascas de)

64
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$060

161 Graxa para sa-l liquida
patos
l em massa ou em pó.
727

rafõos e fr
cos commuus.

sem rolha o sem boca es
merilhada
com rolha ou boca osme
rilhada

$030|

26

de vidro ordinário/sem rolha e sem boc a
branco ou de cor,) oamerilhada
. Kilo('•
íQarrafas, garra - esvordeados oulcom rolha ou com boc a
( esmerilhada
727 f fões e frascos azulados
. t
garrafas ou frascos forrados de palha, cour ->
ou Unho, com ou som copo de estanho..
garrafões forrados de vime ou palha

t

/bastardo , açafròa ou car
/JP n-aípín' 'hamo (flor)
me açairao;da Hospanha ou oriental cro

>
>

de alecrimjf°.lhas
(flores
do alfazema — aspic (flor)
de travera anthelmintica kousso ou kus-

Folhas, flores, hervás, caules, j u n cos,musgos, talos de lupulo ou luparo (Uumulus lupulus)..

"") semelhantes me- de malvas j f0"1^
f dieinaesedo tin\ turaria
da Corsega (ou coralina da

Soe0 30 %
$400
$06D

»

>

smi >
$100
$400
$100

,

$700
$080 10 %

>

OJlfíí

>
>

10$OOC

$200 30 %
$400

macís ou flor de noz-moscada (aryllo)...
papoula branca, negra ou rubra (flor pa-

>

0100

>

$050 10 %

>

2#000 30 %

*

110 Hortalicie de qual- seccaou fresca, salgada ou em salmoura,
de qualquer qualidade.com
quer qualidade.. emouconserva
som mistura de qualquor fructo ou
legume

*

$040

Milho

,

30 %

3

>

$200

preparado ou purificado para
iliuminação (kerozene e gazoou empyreu- petróleo.. oscuro' Qu - negro e rosiduos da
maticos
'
distillapão do óleo de petro-

H5 -

~
sificados

1

(
j em conserva

>

$060

>

'

$050

>

*

68 1Mte em conserva ou de qualquor outro modo preparado.
••

,

^

30%

30%
10%

As nozes e outras fructas oleosas e alimentícias esta
Mmprehendidas no art. 101 da tarifa aduaneira, que i
sujeita á taxa do 50 réis por kilogramina, razão 30 %, sob
titulo geral « Fructas verdes, castanhas, avelãs, cocos, noze
}oas o azeitonas de qualquer qualidade. »
Os óleos de amendoim e quaesquer outros nua mcdicinaes sã
classificados na tarifa sob o titulo geral • azeite » e pagai
a taxa que lhes competir — segundo a especificação om qu
incorrem.

Para as seceas salgadas ou om salmoura
Idem em conserva, de qualquor modo preparada'

$160

soos 10%
035C 30%

i.U Molhos ou líquidos temperados para comida de qualquo
modo preparados

$050 10 %

;

$100

10%

As ovass, que a tabeliã provincial também incluo nem
nalmonte,, estão
estão pela tarifa aduaneira sujeitas ás tax
do art. 72 para • os peixes não classificados, mariscos, ostr
e outros moluscos e OMS. > Essas taxas são:

$300 30 %

$500

Imiudp ou milho branco do Angola (para pás
{ sarinho'
(de qualquer outra qualidade.

$010 í 0 %
$200 a 0 %

6S J
intestinos de vac-i seceas ou em salmoura
ca ou do porco, ejem conserva ou de qualquor outro modo
de quaosquorou-r preparadas

vasos e jarras par
flores, frascos para
água de cheiro, fl
melhantes...
guras, imagens,medalhões, bustos, es- para jardim eide louça ns. l
tatuas o outros ob
semelhantes.) , 2 o 3
\ jectos de ornamento,

bolacha ordinária, própria de embarque o
para marinbagem
Massas ali- bolacha de qualquer outra qualidade, bola
monticias chinhas e biscoutos
macarrão, aletria e semelhantes

H:

I

x

«OõO
«080
#150

Manteiga de vacca

Kerozene : — A tarifa aduaneira comprehende-o na classe
dos óleos pyrogonoos tarados do modo seguinte:

173

$100

Só os exactores provineiaes entendessem comprehendida
..i expressão da lei o, portanto, sujeita ao imposto sómante o que vulgarmente se denomina « louça », isto
é, os objoctos que servem para o serviço de mesa e outros de
só doméstico, então ficariam excluídos os objectos mencioados no art. 717 supra ; mas parece que não acontecerá
ssim, de modo que toda a louça importadVsupporta o pagamento do referido imposto ; talvez com oxcopção somente
dos artigos de fantasia e adorno, que por sua qualidade,
modo do acondicionamonto, etc., só não podom considerar
lem consideram — gêneros de estiva —.

Í

mingua...., islandiea), da Irlanda ou
1 carragaheen
í u r z e ü a o u oroolla (lichen or-

log.

A louça que a tabeliã provincial sujeitou também
i imposto de consumo , constituo a « classe 21a » da
rifa aduaneira e está sujeita a difforontcs taxas, conrme a qualidade da louça o do artefacto.
O imposto provincial, de que se trata, segundo a já refeda tabeliã, comprohendo somente a louça ns. l, 2 e 3, que c
irifada para o imposto geral de importação ou consumo
o modo seguinte :
de louça n. 1.
/apparelhos e peças de qualquer fôrma)
ou feitio, não classificados
i'
3.

MO

'/
>/'

>

ouro (folhas)

119

A tabeliã provincial especialisa gontnias alimentícia í
— que a tarifa aduaneira comprehendeu na classe — fari
rihus e pôs, para pagarem as mesmas taxas : vide supra —
Farinhas.

(
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Ovos do gallinba o outras aves domesticas...

'10 %

Kilog
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A palha é tributada na importação do modo seguinte :
126 Peno, aveia ou palha de aveia, o quaosquer outras ferragens,
verdes ou seccas
685 Papel: ordinarioAsem impressão
próprio para om-^
brullio
(com impressão
1117 Pkosphoros ( me-ldo páo
chás e palitos;
phosphoricos).. .(do qualquer outra qualidade
'imfiita

/asiática negra ou do Malabar
J de qualquer qualidade, fresca, sceca ou
'"l em conserva, com ou sem mistura de
» qualquer fructa ou legume..

ííl\Piassava: em rama preparada o beneficiada do qualquer
modo o para quaesquor usos
Os pós nutritivos estão sujeitos á mesma taxa das « Farinhas », o os presuntos á taxa d a s « Carnes >.
73 Queijos de qualquer qualidade
7fi <Mín o«nu g r affrnn
xa
'

jem rama ou coado
jem velas o purificado para pomada

lllstearina...

em m s a

...j
f
j om velas

inteiros verdes ou frescos ou em salmoura
...............................
! de qualquer outro modo preparados .....
Ítíw salgado ou era salmour
l . o — A tabeliã provincial menciona, expressamente, os
—tremóços.— Este gênero está sujeito a direitos do importação
artigo:o consumo, pela tarifa, sob a classificação geral do
HS Quaosquer outros/soccos.
legumes o fari-I
nacoos não clas-í
sifieados ........ ^
conserva
!.°— Os seguintes artigos são tarifados, a saber:
Tripas preparadas: no art. 69.— Línguas, tripas, etc.
Unto do porco : no art. 62.— Banha ou unto de porco derretido, os quaos já foram descriptos em seus logaros, o
para ollos remettemos o leitor.
7181

om dispordicios, resíduos das fabricas ou em obje
quebrados ou inutilisados ....•

719

íconiea ou om tubos para cortar, lapidar ou|
em massa, i polir..
(cortada, lapidada e polida ou pedras falsas.
e lisos
para vidraças ou brancos
de cores lavrados ou osmerilhados
para claraboias.
'mousseline) o de goramos (eanlírrossos para navios e semelhantes
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i
|

até 20 decimetros (4)
de superfície
Doe. 4
de mais de 20 até üO
>
/até 3 mil- idem
limctros de do mais do 50 ate 100
»
idem
espessura. .
de mais de 100 até 200
»
idem
do mais de 200 idem... •
polidos
/sem aço
até 20 decimetros (4)
n
de superfície
do mais de 3 do mais de 20 até 50
millimetros de mais de 50 alô ÍÓÓ
do espossu- idom
,
rã..
de mais do 100 até 200
»
idom
de mais de 200 idem... t
720 Vidros em
chapas ou
até 20 decimetros (4)
lâminas.. ..
»
de superfície
de mais de 20 até 50
,
idom
até 3 millimotros de de mais do 50 ato 100
»
espessura. . idem
de mais do 100 até 200
>
idom
de mais de 200 idem... »
\coni aço
até 20 decimetros (4)
>
do superfície
do mais do 3 do mais do 20 até 5C
millimetros de mais do 50 até 100
do espessu- idem
j
de mais de 100 até 200
>
idom
do mais de 200 idem... »
149 Xaropes não modicinaos de qualquer qualidade

»

«015

>

£030

>

«050
{1075
$110

»
»
>

«5025

>

$050
«075

>

0110
§110

>
•

«025

t

,5050

.

«075

!>

«110
«160

>
>

«035

»

tlflQf
fJUOU

«120

>

«160
«220

»
f

«400

»

II. O Regulamento expedido pela Presidência de Pernambuco para execução da Lei n. 1141 de 8 de Junho de 1874,
completou o que tinha ella de vago e indeterminado na
disposição do seu art. 16 § 13; ou antes a Assembléa da
Província decretou o imposto e deixou ao Administrador
que alli representava o Poder Executivo a faculdade de
applical-o ás mercadorias que melhor conviesse: expediente
perigoso e que poderá, alguma vez pelo menos, ter funestos
resultados.
Do que serve, que valor pôde ter o direito de decretar
os impostos que a Constituição reservou para o Poder Legislativo, se este Poder se contentar sempre com satisfazer metade
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da tarifa deixando a outra, e quiçá a mais considerável e
importante, ao Poder Executivo e a seus Agentes?
Deixar ao Governo ou a seus Agentes a faculdade de deter- '
minar a matéria tributável e a incidência do imposto seria
annullar aquella disposição constitucional, a melhor e mais
segura garantia da liberdade dos cidadãos.
Assim, o Regulamento de que se está tratando, amparando-se das palavras— e outros gêneros de estiva — que se lêm
na referida disposição da Lei, que extensão não deu ao
imposto ?

Este imposto, não sendo, no rigor do termo, um imposto
de importação, porque não fere gênero algum de producção
estrangeira importado na Província, (*) é um daquelles que
o Conselho de Estado considerou como verdadeiros direitos
differenciaes, e tendo o legislador por fim, com a sua decretação, favorecer a producção similar da Província, não conseguiu outra cousa mais que prejudicar a industria nacional
e a renda do Império.
A aguardente não está, por ora, sujeita por parte da Administração Geral a nenhum imposto especial, á excepção da
consumida no Município da Corte, sobre que pesa o imposto
lançado pelas Leis de Orçamento anteriores e ainda pela
ultima n. 3140 de 30 de Outubro de 1882.
A Lei de 31 de Outubro de 1835 arts. 11 e 12, fazendo a
partilha das rendas geraes e provinciaes, comprehendeu no
numero destas ultimas — o imposto de 20 % no consumo da
aguardente da terra .
Da terra diz a lei (pondera o Sr. Visconde de Uruguay,
obra citada, repetindo as palavras do Conselho de Estado),
certamente para excluir a estrangeira, que é importada.

E fez mais: alterou, ampliando, a disposição legal: fel-a
desse modo comprehender mais do que o legislador havia
tido em mente.
l
Dissera a Lei: « quatro réis por hilogramma da farinha
de trigo, bacalháo, carne secca e outros gêneros de estiva
destinados ao consumo.»
O Regulamento disse: «
Sobre farinha de trigo, carne
secca— e todo e qualquer gênero applicado á alimentação e
misteres diversos, conhecido vulgarmente sob a denomina"
cão de gêneros de estiva. »
E desse modo o imposto nada menos foi do que uma
taxa addicional de importação, lançada contra a Constituição
pela Assembléa Provincial.
Era assim o imposto prejudicialissimo á renda nacional,
occasionando a diminuição da importação, concorrendo para
o encarecimento da alimentação das classes operárias e
determinando de tal modo uma diminuição sensível na producção.
Não sendo objecto deste trabalho uma completa analyse
do assumpto, baste por ora o que a respeito fica dito, e
voltemos ao estudo dos outros impostos.
A aguardente de producção do paiz consumida na Província \
está sujeita, como ficou dito, ao imposto provincial da 60
réis por litro, ultimamente elevado a 120 róis ( art. 17 § 5°
da Lei n. 1713 de 28 de Julho de 1882).

(") Isto podia dizer-so em 1874, época ora que o imposto era lançado om termos restrictos,
e só gravava a aguardente do producção ilo paiz. Actualmente, porém, não é assim ; o
imposto grava a aguardente ou álcool em geral, quer puro, quer transformado ( são
as palavras da Lei ) cm licor, que se retalhar om qualquer parto da Província ; o
deste modo eomprehende não só a aguardente de producção nacional, mas também
a de producção estrangeira importada na Provincia ; o como a Lei diz — toda a aguardente ou álcool, quer puro, quer transformado em licor, ficam sujeitos á onormissima
taxa de 120 réis por litro os licores, que em abundância importa a dita Provincia
do estrangeiro, o que são sujeitos ao imposto geral do importação de 220, de 400 ou
do 600 réis ou de 900 róis, por litro na razão de 30 ou de 40 %, conforme incorrem
nos arts. .142 ou 143 da tarifa.
Mas ainda se dsvo notar que o imposto provincial do que se trata reeaho no gênero
que se retalhar, quer vir a dizer que se vender por varejo, em qualquer logar da
Provincia, estando o mesmo gênero além disto sujeito na importação, a outra taxa
provincial, que ó pela Lei citada de 18S2— art. 17 § 3°, lançada na razão de 30 %
addicionaes aos direitos geraes cobrados sobre ....... vinhos finos, cerveja e outras
bebidas alcoólicas ou fermentadas do modo que :
100 litros de aguardente da França ou da Jamaica, por exemplo, pagarão:
Na Alfândega para o despacho de importação ( 600 róis por litro ) ---- . 60JOOO
Addicionaes (50 % ) ......................... . ........................ 3ü,?000
Addicionaes nos termos da ultima Lei de Orçamento ( 10 % ) ........ 6$000
provinciaes ( 30 % )
........................................
18$000
114,5000
cabendo a cada litro o imposto de U140, o que ó exceuivamento elevado, ó um imposto
Prohibitivo.
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Mas essas palavras— da terra—, que se lêm na referida lei,
deviam obrigar as Assembléas Provinciaes a muito maior réstricção, impedindo-as de taxar as aguardentes de producção
de outras províncias, que ali já têm pago também 20 % ou
mais, porque de outra sorte o imposto a respeito destas ficaria
elevado a 40 % ou mais e seria, como é, prejudicial.
Já esse imposto mesmo de 20 %, que herdámos por occasião
de nossa independência com outros de Portugal, é um imposto
anti-economico, lançado pela metrópole como protector do consumo do gênero similar ali produzido: não será um verdadeiro
contrasenso aggravar, como o temos feito, tal imposto todos os
dias ? . . .
As casas que vendem roupas, chapéos, calçados, chapéos
de sol, obras de selleiro e de marcenaria feitas em paiz^sírangeiro são sujeitas ao imposto provincial de 100$000, (*) e as
que venderem quaesquer outros objectos de que haja producto
similar na Província o são ao de 20$000, mas estes impostos coincidem com o geral denominado de — industrias •,
e profissões. (**)
Como é sabido, o imposto geral de industrias e profissões se
compõe de duas taxas, fixa e proporcional, que podem elevar-se a fixa até 2:000$ e a proporcional até 20 % do valor locativo do prédio ou local, que servir para o exercício da
industria ou profissão, regulados o lançamento e arrecadação
pelas tabellas annexas ao Regulamento. (***)
(") Esto o os outros impostos constantes da Loi de 1874 foram substituídos pelo da 60 %
addieionaos aos impostos geraes do industrias e proflssões, com oxcopção sdmonto do algumas sujeitas pola Loi a taxas ospeciaes. (Lei Provincial n. 1713 do 28 de Julho do 1882.)
('*) Tanto os impostos provinciaos sobro industria que aqui só mencionam, quanto as taxas
goraos com que ellos coincidem, e quo aqui também se referem, vigoravam em 1874,
quando escrevemos a Memória quo hoje publicamos. Dahi para cá uns e outras solfrerani
alterações, que todavia nem fizeram desapparocer aquella coincidência, nem tornáramos
impostos provinciaes mais legítimos e conformes á lettra da Constituição do Império. Destas
alterações daremos
tempo e logar conhecimento ao leitor, conforme o for exigindo o desenvolvimento
deste em
trabalho.
(*") Estas tabellas foram substituídas pelas que acompanharam o Decreto n. 6980 de 20
do Julho de 1878, quo revogou não só as tabellas annoxas ao Decreto n. 5690 de 15 de Julho
do 1874, como também as que acompanharam o do n. C155 de 24 de Março do 1876.
•Nãouma
podemos
deixar, porém, de notar a respeito dosto ultimo decreto '(de 24 de Marco do
1876)
singularidade.
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As casas que venderem calçado estrangeiro pagam para
Fazenda
Geral a taxa fixa de 60$000 (1a classe).
a
As que venderem roupa feita no estrangeiro pagam 15$000
a
(3 classe).
As que venderem chapéos e chapéos de sol pagam 15$000
a
(3 classe).
As que venderem obras de selleiro (sellins, etc.) pagam
30$000 (2a classe).
As que venderem obras de marcenaria (moveis fabricados
em paiz estrangeiro) pagam 30$000 (2a classe).
Finalmente, todas as outras casas que a Lei Provincial
sujeitou ao imposto de 20$000 por venderem artigos de que
haja producto similar na Pi-ovincia, estão obrigadas à taxa fixa
de 10$000 a 60$000 conforme a classificação, que em face do
Regulamento geral lhes competir. (*)
Estas taxas são as cobraveis na cidade do Recife, capital da
Província, tendo-se feito abstracção das arrecadaveis nas
outras cidades e localidades do interior para tornar menos
complicado este estudo, evitando-se-lhe ao mesmo tempo
inútil prolixidade.
Já se vê, pois, quanto é oneroso o imposto provincial de que
se trata, o qual, posto não seja, propriamente fallando, um imposto de importação, tanto vale, porque, ferindo indirectamente mercadorias estrangeiras, cujo preço eleva consideravelmente, tende a fazer diminuir o respectivo consumo e assim
a importação com prejuízo da renda nacional.
E depois esse imposto é desigual e, portanto, injusto, pois
O decreto fora expedido pelo Ministério do Império, e, como se rleprekende do sua epigrapho, o sou objocto fora—alterar as tabollas dos impostos quo a I l h n a . Gamara Municipal
cobrava a titulo do—licença — o extinguir a taxa de 40 réis sobre o'consumo da aguar dente
'Io producção do paiz, na cidade do Kio do Janeiro.
O limitado espaço do uma nota não nos pormitto considerar detidamente esse acto do (!ovorno, pelo qual assumiu a mais importante das attribuiçues da M u n i c i p a l i d a d e o do Poder
legislativo, porque Aquolla compete propor e a esto decretar os impostos municipaos, altoral-os ou rcvogal-os.
A singularidade quo pretendemos notar é oa!,a: U Ministério do Império, bom ou mal,
e x p e d i u um decreto relativo a impostos municipaes, algum tempo depois o Ministério da
f a z e n d a rovoga esse mesmo decreto, quer vir a dizer, supprime os impostos quo olle autorizara, o a Gamara Municipal não reclama, o isto passa, por assim d i z o r , desapercebido.
. (*) Vido Regulamento mandado observar pelo Decreto n. SG90 do 15 de Julho do 1874, o
Decreto n. 6380 de 20 do Julho de 1878.
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que tanto vem apagar a industria de Ia classe quanto a de 3a;
tanto paga, por exemplo, o mercador de chapéos de sol, que
tiver uma grande loja na cidade do Recife, quanto pagará o que
tiver uma loginha em Iguarassú, em Goyanna, em Nazareth,
em Páo d'Alho, etc.
Este imposto fere o Acto Addicional, porque prejudica os
impostos geraes, impede o desenvolvimento de industrias sujeitas a impostos, que concorrem para a renda geral.
A Assembléa Provincial da Bahia lançou pela Lei n. 727
de 17 de Dezembro de 1858 impostos sobre as casas que
vendessem espíritos fortes ou vinhos.
Submettida essa lei ao exame do Conselho de Estado, dizia a
respectiva Secção em Consulta* de 18 de Maio de 1859, relator
o illustrado Sr. Visconde de Uruguay, de saudosa memória :

,^
« Que ella (a taxa) vinha evidentemente affectar e recahir
sobre gêneros, que pagam direitos de importação para os cofres
geraes. Ora, si fosse permittido ás Assembléas Provinciaes
impor nos gêneros estrangeiros, ainda mesmo depois da sahida
das Alfândegas, onde pagam direitos geraes de importação,
poderiam os impostos provinciaes causar considerável diminuição na importação e, portanto, nos impostos geraes que ella
produz. Si aquellas Assembléas tivessem o direito de impor,
teriam o direito de impor muito e, portanto, a faculdade de
reduzir e aniquilar o consumo e o imposto geral correspondente. »
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O Aviso dirigido ao 1° secretario da Câmara dos Deputados
sob n. 195 de 6 de Maio de 1862, firmado pelo, então Ministro,
Sr. José Maria da Silva Paranhos, depois Visconde do Rio
Branco, de saudosissima memória, conformando-se com o parecer
do Conselho de Estado, expresso em diversas consultas, declarou
que semelhante contribuição era um verdadeiro imposto de importação e como tal offensivo da Constituição, que expressamente
veda ás Assembléas Provinciaes legislarem sobre taes impostos.
As casas que venderem cal estrangeira não fabricada na
Província (§ 61 da Lei n. 1141), sujeitas ao imposto provincial
de 150$000, pagam o imposto geral de industrias e profissões, sendo a taxa fixa de 3a classe na importância de
15$000, além da proporcional na razão de 10 % do valor
locativo do armazém ou local occupado com o negocio.
A respeito deste imposto tem inteira applicação quanto se
disse acerca do antecedente; elle tem os mesmos defeitos, incorre
nas mesmas censuras, causa á Fazenda Geral os mesmos detrimentos .
A madeira estrangeira consumida na Província paga 5 % ao
Thesouro Provincial.
Esse gênero está sujeito ás seguintes taxas de importação
pela tarifa aduaneira:
MADEIRAS
EM B R U T O OU PREPARADAS

A mesma Assembléa (refere o illustre Visconde em seu livro
já citado), propondo-se a proteger a industria provincial por meio
de impostos sobre os productos similares das outras, não só isentou os productos de suas fabricas do imposto e l 4/2 % de expediente, como impoz 2 % sobre os gêneros enfardados em fazenda
não fabricada na Província; o de 50$000 sobre casa que vendesse
madeiras estrangeiras, obras de alfaiate, sapateiro e marceneiro
fabricadas em paiz estrangeiro; o de 50$000 sobre casa que
vendesse rape, não fabricado na Província.

358

359

Cortiça ou casca de sobro ou sobreiro

Pííosetórosde carvalho ou teca. ...

Kilog.

$010 30 % Peso li(j.

m
até 10 cen- até 10 do
timelros de comprimento, Metro
de mmais do
grossura.
>
10 , idem...

#400
$600

»

m
de mais do 10 'até 10 de
a 20centimo- !decomprimento.
mais de
tros, idem.
10m, idem...

á800

>

—
- >

_

10000

m

do mais de 20 até 10 de
ato 40 eonti- comprimento,
metros, idem. de mmais de
I0 , idem...
de mais de 40
até 60 centímetros, idem.

>

>

»

I

20400

m

até 10 de
comprimento,
de mmais de
10 , idem...

1$400

>

3$600

>

40800

J.
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pela ultima Lei (1882) a 30 %, pagam as seguintes taxas,
aduaneiras:

(até 10m do
'/ Páos o toros de do nwis do 60) comprimento
1 carvalho ou teca. centímetros, ido mmais de
idom.
( 10 , idem...

»

7^20 )

k

8$10 )

j.

á20(

>

t

Sm

t

<

de mais do 10;até 10m de
até 20 conti-) comprimento.
metros, idem. ido mais de
( 10'", idem...

t

$40C

t

»

j,im

.

—
—

ARMAMENTO, ETC.

(até 10 con- até Iflm de
j timetros de comprimento
( grossura.
do mmais do
10 , idem...
359

—

»
.

ffiOO •
1^200

^

de mais de 40/ató 10m do
até 60 centi-) comprimento,
metros, idom. ido mais de
( 10m, idom. .T

>

1^800

»

2$400

'-=í4r:H

t

3|600

»

>

4J200

»

idem.

( W", idom...

f

,

t

360

sm

849 Espingardas
o clavinas

>

Um

35000 30%
55000

para guerra, com baionetas ou sabres-baionetas, ou som ellas ; com ou sem bainha. . . .Uma
»
Ide um cano.
para caça do qualquer qualidadojdo dous ca*

para algibcira , para cavallarialdo um cano. Par
ou de munição, e semelhantesjdo dous ca857 Pistolas o re- dê qualquer qualidade
( nos
vólvers....
Tiro
revólvsrs do qualquer qualidade
800 Quaisquer outras armas não classificadas

N. B. — A grossura dos páos e toros ou o sou
diâmetro será calculada pola média dos dous oxtremos dos mesmos páos.

de
soti rrôuá^
P rancl ' Scs
o ou /'"Soeiras. Kilog. $060
mac "iras
o
m
o
Taboado, pran- pria fia?ama?-l / l h a 8 dc|»
chões ou cou- con u-ia
« adas
foeiras
do carvalho o teca
, Mc. G^OOO
do pinho ou de qualquer outra
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,
B^2ÜO

841 Bacamartes, trabucos, arcabuzes o armas se-\ forro
íeom cano de
melhantos, cornou sem baionotas
l bronze....

.
—

Páos e toros do do mais do 20/'até Iflm de
pinho ou do qual- / até 40 conti- \ comprimento,
quer outra ma- metros, idom. ido mais do
deira não classi( 10m, i d e m . . .
ficada
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1Í800

>

1,5000

»

ot/Qnfi

*

1,?500

k

3$(IOO

»

•Í300

»

Uma Mva.1-

>

Além das taxas que acabam de ser mencionadas, todas as
mercadorias comprehendidas nos artigos citados da tarifa em
vigor estão também sujeitas á taxa addicional de 50 % conforme
o art. 2° dos Preliminares da mesma tarifa, e ainda:
As taxas de armazenagem e capatazia, que se calculam segundo
as disposições do Decreto n. 5474-de 26de Novembro de 1873.
As taxas de armazenagem e capatazia são, nos termos do referido Decreto, as seguintes :

•

N. B, — As poças do madeira já cortadas, appaolhadas o ajustadas para construcções navaos,
rbanas ou rústicas, ou para quaesquor, outras
bras sobre que não houver disposição especial,
cam cornprehcndidas no art. 425 da taiifa, isto é,
agam direitos, .como — OBRAS HÃO CLASSIFICADAS—,
d valorem na razão as primeiras do 10 e as
Itimas do 30 %.

As armas de :fogo, fabricadas fora da Província, que a Lei
de que se trata s ujeita ao imposto de 20 <'/„, imposto elevado

A — Armazenagem

I. As mercadorias depositadas nos armazéns pertencentes ás
Alfândegas e Mesas de Rendas, ou por estas costeâdos, qualquer
que seja a sua procedência ou destino, estão sujeitas ao pagamento de armazenagem.
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Desta regra exceptuam-se:
a) as mercadorias comprehendidas nos §§ 1° a 10, 25,26 e 31
do art. 4° das disposições Preliminares da tarifa; (*)
b) as moedas de ouro, prata e de qualquer outro metal, os
bilhetes dos bancos de circulação e as letras hypothecarias dos
bancos de credito real;
c) as bagagens propriamente ditas, que não são sujeitas a direitos de consumo.
II. A armazenagem é devida desde o dia da entrada até o da
sahida das mercadorias e calculada sobre o valor official das
mercadorias na tarifa ou pelo arbitrado na fôrma do Regulamento de 1860 art. 510, observada a seguinte tabeliã:
Até 6 mezes, na razão de
» 12 »
»
» de,
» 18 »
»
» de
» 24
»
»
» de

O, 3 %
0,4%
O, 5 %
O, 6 %

ao mez
»
»
»
»
» *

Por todo o tempo excedente a 24 mezes, na razão de l % ao
mez.
Neste calculo as fracções de mez contam-se por mezes inteiros .

(") O Decreto de 26 de Novembro, que estabeleceu esta regra, reforía-se á tarifa
então em vigor, isto é, a que foi promulgada pelo Decreto n. 4343 de 22 de Marco
de 1869.
Esse artigo das Preliminares da tarifa de 1869 foi conservado e transferido com pouca
alteração para o art. 4° também das Preliminares da nova tarifa mandada executar pelo
Decreto n. 8360 de 31 de Dezembro de 1881. Estão, pois, dispensados de armazenagem" nos
termos das disposições supra citadas:
Io, as amostras de nenhum ou diminuto valor; 2°, os modelos do machjnas e embarcações, e de instrumentos de qualquer invento ou melhoramento nas artes ; 3°, os instrumentos de agricultura ou de qualquer arte liberal ou raocanica, e outros objeclos do
uso dos colonos nos termos do § 3o art. 3° das ditas disposições ; 4", os restos dos mantimentos do rancho particular dos colonos, nos termos do § 4o art. citado ; 5o, todos os
objectos do uso dos embaixadores etc ; 6°, os gêneros importado», pelos embaixadora-"
ministros residentes, etc.; 7°, os objectos do uso e serviço dos chefes das missões diplomas
ticrts ; 8o, os (bjectos importados para uso dos navios do guerra das nações amigas, do sõus
officiaes, tripolações, etc.; 9», as mercadorias importadas, directamento por contado
Estado ; 10», as importadas do mesmo modo por c o n t a d a s administrações provlnciaes.
Disposições Preliminares mandadas observar polo Decreto n. 8360 de 31 do Dezembro de
1881, art. 4o |§ 1° a 10, 24 o 23.
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III. As mercadorias despachadas devem ser retiradas dos
armazéns e depósitos da Alfândega dentro de oito dias da data do
pagamento dos direitos; as que o não forem em conseqüência de
acto imputaml ao despachante ou dono pagam, dahi em diante,
a armazenagem na razão do dobro das taxas supra.
IV. As mercadorias isentas de direitos de consumo, mas
não comprehendidas nas excepções supra referidas (n. I)
quantoá armazenagem,pagal-a-hão do valor, que lhes for fixado
nas respectivas notas de despacho, ad instar do estabelecido
para os despachos ad valorem.
V. Da regra geral, para o pagamento da armazenagem, exceptuam-se :
a) as mercadorias pertencentes a navios arribados que tenham
de ser descarregadas, as quaes pagam armazenagem segundo o
seu peso e na fôrma da tabeliã annexa ao citado Decreto
n. 5474;
b) as mercadorias despachadas a bordo ou sobre água, e que,
a requerimento das partes e por consentimento do chefe da repartição, tiverem de transitar ou sahir pelos armazéns, depósitos
ou pontes da Alfândega, e ahi se demorarem mais de três dias,
pagarão a armazenagem dobrada;
c) .a aguardente de producção nacional paga armazenagem
na razão de 5 % dos respectivos direitos por mez de demora, a
contar do dia da entrada no deposito. (Lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867 art. 25.)

B — Capatazia
As taxas denominadas de embarque e desembarque são as
seguintes :
a) por volume de peso até 50 kilogrammas... $060
b) por dezena ou fracção de dezena de kilogramma, que exceder
$020
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Nestas taxas está comprehendida a da abertura dos volumes,
pelo que nada mais se exige sob este titulo.

assim não o tivessem nullificado, tornando-o lettra morta, certas
considerações, que por bem conhecidas e patentes escusam ser
mencionadas.
Mas, seja como for, o facto é que a Assembléa Provincial de
Pernambuco, bem como as das demais Provincias, tem legislado
sobre impostos de exportação com toda a franqueza e liberdade,
prova-o a Lei do Orçamento daquella mencionada Província
n. 1141 de 8 de Junho de 1874 art. 16 §§ 1° a 7° (*).
A Lei de 31 de Outubro de 1835 já citada foi a que determinou limites entre os impostos geraes e provinciaes.
No art. 9° § 6° attribuiu ella ás Provincias, para fazer parte
de sua receita, o excesso dos 5 % addicionaes do dizimo de exportação, assim:

Exceptuam-se:
I. Os volumes que constituírem bagagem de passageiros,
propriamente dita, os quaes não são sujeitos a taxa alguma.
II. Os volumes que contiverem gêneros nacionaés destinados
á exportação, os quaes continuam a pagar as taxas de 40 e 20
réis, mencionadas no art. 9° do Decreto n. 5321 de 30 de Junho
de 1873.
O Acto Addicional á Constituição do Império ou antes
a Lei de 12 de Agosto de 1834, tendo prohibido formal e terminantementeas Assembléas Provinciaes legislarem sobre impostos
de importação (art. 12), não lhes prohibiu do mesmo modo a decretação de impostos de exportação, e antes deixou-lhes para isso
faculdade, segundo pareceres autorizados e mui competentes.
Essa faculdade, que se tem attribuido ás referidas corporações, funda-se no direito que lhes outorga o art. 10 § 5° da referida Lei, para legislarem sobre a fixação das despezas municipaes e provinciaes, e os impostos para ellas necessários; em
não ter a excepção do art. 12 cornprehendido os impostos de
exportação ; e ainda no facto de haver a Lei de 31 de Outubro
de 1835 declarado renda provincial os 5 % addicionaes do
dizimo na exportação, que pagavam os gêneros de producção
das Provincias.
Mas cumpre lembrar que o art. 10 § 5°, cuja disposição é o
melhor se não o único fundamento, que justifica o poder das Assembléas Provinciaes para legislarem sobre impostos, traz o
conveniente correctivo, comtanto que não prejudiquem as imposições geraes do Estado; correctivo que, mesmo vago como é,
poderia ter sido barreira á exageração com que as referidas
corporações têm usado daquella tão importante attribuição,

« § 6.° Os 2 % de exportação de producção brazileira ficam
elevados a 7 %, abatidos os 5 addicionaes no que pagarem de
dizimo aquelles gêneros q.ue os pagavam na exportação para
fora do Im.perio, cessando qualquer outra imposição sobre a
mesma exportação; ficando o resto da quota dos dízimos pertencendo á renda das respectivas Provincias. »
Essa mesma Lei no art. 12 dispoz :
« Ficam pertencendo á receita provincial todas as imposições não comprehendidas nos números do art. 11 antecedente,
competindo ás Assembléas Provinciaes legislar sobre a sua
arrecadação e alteral-as ou abolil-as, como julgar conveniente. »
O dizimo de exportação, porém, foi comprehendido sob n. 40
no referido art. 11 da citada Lei: logo nem esse imposto deixou

entretanto em tempo o logar se farão notar as differenças o alterações feitas pelas que
foram sondo em seguida o posteriormente promulgadas.
0
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de ser geral, nem, a respeito delle, ficaram as Assembléas
Provinciaes autorizadas para legislarem, alterando-o ou abolindo-o como julgasse conveniente.
Assim o dizimo ficou pertencendo á receita do Estado, ficou
sendo imposto geral, somente com a circumstancia de haver
o Poder Legislativo cedido uma quota delle em favor da receita
provincial, como o fez em 1879 com o imposto pessoal e com
os emolumentos das patentes da guarda nacional.
Eis ahi!...
Não foi esta, porém, a opinião do Conselho de Estado, cuja
Secção de Fazenda, relator o Sr. Alves Branco, depois Visconde de Caravellas, votos os Srs. Hollanda Cavalcanti, depois
Visconde de Albuquerque, e Visconde., de Olinda, depois
Marquez do mesmo titulo, consultou era 3 de Dezembro de 1850
sobre questão suscitada pelo Presidente da Provincia de Santa
Catharina e disse :
« A Secção é de parecer que a Provincia de Santa Catharina
só tem direito de arrecadar renda dos gêneros de sua "producção
que antigamente pagavam mais de 5% de dizimo na exportação,
sendo esse excesso a quantia a arrecadar para si, ou o gênero se
exporte directa ou indirectamente para um porto, fora ou
dentro do Império. Dos gêneros que só pagavam 5 % ou nada
pagavam antigamente de dizimo, não tem a Provincia direito de
arrecadar .cousa alguma, salvo se uma nova lei especial da
Provincia assim o determinar.
« A Secção funda o seu parecer na mui clara disposição da
Lei de 31 de Outubro de 1835 art. 9° § 6°, que regula esta
matéria e é a seguinte... »
Portanto :
O Conselho de Estado entendia não só que a parte do dizimo
de exportação, que a Lei citada deixou para a renda provincial,
constituirá um imposto especial da Provincia, comprehendido

5
•]

j
J

^

disposição do art. 12 daquella Lei, mas ainda que as
Assembléas Provinciaes estavam autorizadas paraapplical-o aos
<reiioros que, por pagarem menos de 5% ou por nada pagarem,
tivessem ficado isentos. Conseqüência disto « o Conselho de
gstado, pela Consulta de 3 de Dezembro de 1850, reconheceu
(|11e as Assembléas Provinciaes estavam autorizadas para decretar impostos de exportação ! ».
A Constituição dos Estados-Unidos (refere o Sr. Visconde
deUruguay nos seus Estudos Práticos sobre a Administração
(tó.v Províncias) dispõe, art. 1° § 2° secção 10a: «Nenhum
Estado poderá, sem o consentimento do congresso, estabelecer
impostos de importação ou exportação » ; e a razão política
e econômica, que se dá para essa prohibição, é, como pensava o
estadista a quem ha pouco nos referimos e cuja obra citamos e
temos presente, a mesma que se allega para a prohibição referente á importação. «E a exportação (pondera o Sr. Visconde de
Uruguay) está tão estreitamente relacionada com a importação,
que é indispensável que resida na mesma mão o direito de
regular uma e outra, para que possa haver um systema econômico .
« E' necessário todavia confessar que o Acto Addicional foi
omisso: si ao art. 12 se houvesse accrescentado as palavras
—e exportação —, nem teria havido questão, nem o commercio
brazileiro lutaria com as difficuldades, que lhe provêm dos
impostos com que é entre nós gravada a exportação dos productos de nossa principal senão única industria, verdadeira
fonte de renda nacional.
« Mas, talvez, porque na divisão da renda tinha de ser dada
as Províncias uma quota sobre a exportação dos gêneros de sua.
Pr'oducção e antolhava-se extremamente difficil dotal-as por
°utro modo sem uma completa revolução no nosso systema de
^postos, foi omittida aquella palavra —exportação.
(<
Ora, si as Assembléas Provinciaes, apezar da prohibição
x r
P essa do art. 12 do Acto Addicional, não deixaram de lançar
e e
P tidos impostos sobre a importação, o que não fariam a

**"*
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respeito da exportação, em que se lhes deixara assim a po|
aberta ? ! . . . »
Permitta-se-nos adduzir alguns facíos, citar alguns exe|
pios. O
I. A Assembléa Provincial do Ceará por Lei de 17 de M
de 1835 impoz na exportação de qualquer madeira de tintl
raria ou marcenaria, no algodão, etc., sem prejuízo dosi\
postos geraes, que já pagavam.
A revogação deste imposto, em relação ao algodão e courfl
foi proposta pela commissão respectiva na Câmara dos Depf
tados, como offensiva das rendas geraes do Estado.
u
II. A Assembléa das Alagoas creou também j o imposto]
10 % sobre a exportação das madeiras : a commissão de Asse
bléas Provinciaes da Câmara dos Deputados disse a respeito:
« Estando já oneradas as madeiras, que são exportadas coíf
imposição geral de 7 %, pois que aos 5 % decretados accresc
os 2 % addicionaes, ficam, ellas sujeitas ao pagamento de
sobre o seu valor: é uma imposição muito forte e, portanto, díi
a Lei ser revogada.»

III. A Provincia da Bahia pretende cobrar meio dizimo 1
exportação do páo-brazil; o que deixou de realizar-s^B
razão de opposição do inspector da Thesouraria de Fa
approvada por Aviso n. 70 do 1° de Junho de 1845.
Os abusos não faltaram e, infelizmente, os actos dos PodeM
do Estado, como que os animavam, por exemplo:
Consultando a Secção de Fazenda do Conselho de EstadoH
22 de Março de 1848 sobre as leis provinciaes da Assembléa
Espirito Santo, que havia decretado impostos de exportaç
dizia o relator o Sr. Alves Branco, votos os Srs. Vasconc^l
(*) Colligimos estos fados e exemplos na obra •— Estudos Práticos —, gúe em
citámos.

IMPOSTOS PROVINCIAES

45

^brantes : « A' excepção do imposto de exportação para fora
cia Provincia,g«e não é contra a lei, mas pôde ter inconvenientes,
nada encontrou a Secção digno de reparo.»
E' importante, porém, a Consulta do Conselho de Estado de
13 de Setembro de 1853 (*), relator o Sr. Montezuma (depois
yisconde de Jequitinhonha), votos os Srs. Alves Branco e
Hollanda e que se acha transcripta á pagina 288 vol. 1° dos
Estudos Práticos do sempre citado Sr. Visconde de Uruo-uay ; dizella :
e

«O Acto Addicional á Constituição do Império nos arts. 10 e 11
marca os objectos sobre os quaes podem legislar as Assembléas
Provinciaes, e entre as attribuições que ahi lhes são conferidas
não se encontra a de poderem impor sobre a exportação, e quando
no § 5° do dito art. 10 lhes confere a attribuição de crear impostos, é sob a condição expressa de não prejudicarem elles as
imposições geraes.
« No art. 12 estatue: que as Assembléas Provinciaes não poderão legislar sobre impostos de importação nem sobre objectos
não comprehendidos nos dous mencionados arts. 10 e 11. (")
« Pelo art. 12 da Lei n. 688 de 11 de Setembro de 1852 foi o
Governo autorizado a reduzir a 5 %, durante o exercício da
mesma Lei, os direitos de exportação, cuja reducção jâ teve logar,
•S(-ndo da intenção do Corpo Legislativo extinguir gradualmente
«wnelhantes direitos — como nocivos á producção e ao commercio.
O Vido Imveriaes Resoluções do Conselho de Estado na ScccSo de Fazenda. Vol. 3°,
">K- 231, Resol. n. 331.

10

sã
nosso
™™. „„ trajt!» — gritaremos pedindo ao Poder Legislativo : não deis ura passo do
vos arropondereis; não adjudiiiueis ás Províncias os impostos do exportação.
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« Si,pois, nem nos arts, 10 e 11 já referidos, nem em qualqij
outro do Acto Addicional se faz menção de objecto de exportaçaj
se o art. 12 nega ás Assemblóas Provinciaes o direito delegis
sobre objectos nelles não mencionados e em quaesquer oud
que prejudiquem as imposições geraes; e si é certo que os direi|
de exportação prejudicam os de importação, porque a diminuâij
visto como esta é plenamente regulada por aquella ; si, flnl
mente, o Corpo Legislativo Geral tem já legislado sobre direi
de exportação, com manifesto intento de os extinguir, no
seria contrariado si as Assembléas Provinciaes tivessem o direi
de crear taes impostos ; é a Secção de parecer que as mesmj
Assembléas não podem impor sobre a exportação, parecendo-]]
de nenhum peso, á vista das razões expendidas, o dizer-se
designando somente o Acto Addicional no art. 12 «s direit
de importação, nessa prohibição incluiu a concessão de impl
sobre gêneros de exportação.
« Observa, entretanto, a Secção, que em direitos de expoij
tação não comprehende a parte do dizimo, cedida ás Provincial
embora hoje, por maior brevidade, arrecadado na exportação.!
Esta importante Consulta foi, ex vi da Resolução Imperil
de 17 do mesmo mez e anno, mandada remetter á Assembl
Geral .
IV. Nesse mesmo anno de 18&3, porém, ainda a Assemblé
Provincial das Alagoas e a do Espirito Santo decretaram ÍB
postos de exportação, a primeira sobre todos os gêneros de pr(j
ducção agrícola e manufacíureira da Província e a segundl
5 % de todos os gêneros de cultura exportados para fora '
Provincia, comprehendendo couros, toucinho, tartaruga, e c<£
brando-se do algodão manufacturado pelo que contivesse e|
bruto ; 4 % de peixe salgado, que se exportasse para fora
Provincia ; 10 °/0 da madeira no mesmo caso ; 30$000
escravo, que se exportasse para ser vendido fora da Provinc
e multa de 200$000 a quem os transportasse por mar o
por terra sem o pagamento do imposto .

As leis que decretaram taes impostos foram submettidas ao
exanie do Conselho de Estado, que (diz o Sr. Visconde de
Urugua-y, obra citada) tratou a questão largamente,deixando-a
elucidada.
Pedimos licença, como a pedira a seus leitores aquelle eminente e illustre cidadão, para transcrever aqui parte dessa
Consulta de 13 de Dezembro de 1853, relator o Sr. Montezuma, votos os Srs. Alves Branco e Rodrigues Torres (*):
« Sem entrar no desenvolvimento (diz a Consulta) da inconveniência dos direitos de exportação, pelos obstáculos que põem
ao crescimento da industria nacional, ainda mui pouco adiantada, só se occupará a Secção da competência constitucional
das Assembléas Provinciaes para a creação de taes impostos.
« E para fazei-o com clareza distinguira duas épocas :
« A primeira até que â Assembléa Geral entendeu em sua sabedoria ser conveniente e de urgente utilidade publica extinguir
gradualmente os direitos de exportação, começando por dimiuuil-os logo de 2 %.
« A segunda dessa época em diante.
« No primeiro período as objecções contra a creação de
impostos de exportação pelas Assembléas Provinciaes tinham
unicamente sua base na lettra e no espirito do Acto Addicional
e em artigos de legislação posterior.
« 0§ 5° do art. 10 do Acto Addicional expressamente deterfflina que os Corpos Legislativos Provinciaes possam legislar
sobre impostos — comtanto que não prejudiquem as imposições geraes do Estado ; e no art. 12 prohibe-lhes que legisJem sobre impostos de importação : ora, sendo a importação de
Urri
paiz regulada pela exportação, mormente naquelles cuja
industria principal é a agrícola, e sendo, outrosirn, evidente
que o resultado necessário do augmento dos direitos na exporVni ty Vido—Imperiaes Resoluções de Consulta, do Conselho de Estado na Secfão de fazenda.
s> 334 „ 339,
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tação ó uma proporcional diminuição desta até á sua completa
extincção, ninguém negará o desfalque que estes directamente
causam áquelles. Assim que a intelligencia obvia e natural do
citado § 5° do art. 1° do Acto Addicional é que a prolúbição
nelle contida comprehende os direitos de exportação.
« Posto em execução o Acto Addicional, reconhecendo a Assembléa Geral Legislativa os graves inconvenientes que resultariam da demora da divisão das rendas geraes e provinciaes,
declarou pela Lei de 31 de Outubro de 1835,arts. 11 e 12, o que
constituiria de então em diante uma e outra, mas antes de o
fazer fixou no§ 6° do art. 9, da mesma lei os direitos de exportação do modo seguinte.
« Os 2 % de exportação de proãucção brazileira ficam
elevados a 7 °/0, abatidos os 5 % addicionaes, no que pagarem do dizimo áquelles gêneros que os pagavam na exportação, ficando o resto DA QUOTA dos dízimos pertencendo á
renda das respectivas províncias. »
« Fixados assim os direitos de exportação, p ara essarem,
por este acto legislativo geral, como nelle se declara, quaesquer
outras imposições sobre a exportação, era indispensável que]
sobre ella não coubesse ás. Assembléas Provinciaes lançar
novos direitos a titulo algum ; porquanto, si a proliibição de
que se trata referia-se somente ás imposições geraes e não ás
provinciaes, irrisória era. aquella disposição,
« E na verdade, elevando áquelles direitos de 2 a 7 % e
deixando o resto dos dízimos, que então pagavam os gêneros na j
exportação, para a renda provincial, a monte do legislador não
foi de certo deixar a renda publica e geral e a marcha da
riqueza e prosperidade nacional sujeita a oscillações continuas,"
filhas da falta de accôrdo e uniformidade de systema, com que é
forçoso contar desde que a cada uma das Assembléas Provin-.j
ciaes for dado o direito de lançar impostos sobre a arreca- i
dação.
« Nem obsta que aos corpos legislativos provinciaes fiquem :
pertencendo os dízimos : elles tinham uma esphera decretada j
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pelo § 8° do art. 9° da Lei citada, de cujos marcos não deveram
sahir. No Brazil nunca existiram dízimos ecclesiasticos, o
Estado os cobrava e pagava congruas ao clero ; mas a natureza
deste imposto foi sempre a mesma, e por ser dado ás Províncias
não tomou a amplidão só própria dos direitos de exportação.
Pôde o dizimo ser cobrado na exportação ou no consumo ; mas
é inverter todos os princípios da sciencia pretender dar-lhe por
isso uma generalidade (quanto aos objectos sobre que recahem
e ao seu quantitativo) que se reconhece somente no que a
sciencia classifica direitos de' exportação.
« Os abusos, que actualmente se encontram na legislação
financeira das Províncias, demonstram já os perniciosos eífeitos
dessa confusão.
« Admittida uma tal pratica, de que utilidade pôde ser considerada a faculdade que pelo § 9° do art. 11 do Acto Addicional
é dada a uma Província de representar contra as leis de outra,
que offendem seus direitos ? . . .
« E' indubitavel que taes impostos, recahindo sobre o consumo
que daquelles gêneros fazem, attenta a generalidade com que
são decretados, offendem direitos que essencialmente dimanam
do grande principio político que faz de todas as Províncias UM só
ESTADO, DMA SÓ NAÇÃO.

« Portanto, para que se possa entender que o Acto Addicional
apoia com os seus preceitos uma tal doutrina e pratica seria
mister crer que a mente daquelles legisladores constituintes não
foi conservar as Províncias do Império, Províncias irmãs, partes
integrantes de um mesmo todo, formando uma e a mesma associação política, com interesses idênticos e convergindo para um
único fim, más sim fazer dellas Estados encravados, independentes e rivaes, protegidos, não por leis de commum utilidade,
Mas por linhas rigorosas de Alfândegas, das quaes só lhes é
licito esperar o desenvolvimento de suas finanças e de sua
prosperidade. Seria mister que no juizo daquelles sábios legisladores o que foi acoimado de mal grave na antiga França, o
que o era na Allemanha e se cuidou de remediar ou attenuar
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por meio desses tratados que constituem hoje o Zollverein, pôde
ser entre nós fonte perenne de benefícios, de riqueza e publica
felicidade.
« Ora, não sendo admissível tal supposição, é evidente que não
só alettra, mas o espirito do Acto Addicional, se oppõe ao direito
que se arrogou a Assembléa Provincial do Espirito Santo e
outras de crear impostos de exportação.
« Mas hoje não são somente fundadas nas razões acima
expendidas as objecções contra a creação de taes impostos.
« As Assembléas Provinciaes devem velar na guarda da Constituição e das Leis, § 9° art. 11 do Acto Addicional; a Lei
decretou a extiucção gradual dos direitos de exportação. Como
crear novos direitos de exportação? E como fazem-o as Assembléas Provinciaes, que devem respeitar e guardar as leis geraes?
« Finalmente occorre á Secçãouma pergunta: Pôde a Assembléa Geral depois do Acto Addicional crear direitos de exportação? De certo ; e a prova é o § 6 do art. 9° da Lei de 31 de
Outubro de 1835 já citada, a qual, sendo posterior aquelle acto
constitucional, os elevou a 7 %, e, em vez de os reduzir pela
Lei de 11 de Setembro de 1852, os podia augmentar, revogando
aquelle paragrapho na parte em que determinava que cessariam
quaesquer outras imposições; ora, é insustentável, senãoabsurdo,
que sobre o mesmo gênero legislem promiscuamente o Corpo
Legislativo Geral e o Provincial, porquanto o systema adoptado
por um pôde offender e annullar o que foi adoptado pelo outro.
« De conformidade com o que se acaba de expender, prohibiu
o art. 12 da Lei citada de 31 de Outubro de 1835, que as Assembléas Provinciaes legislassem sobre as imposições destinadas na
mesma Lei para a renda gera}.
« A' vista, portanto, das razões expendidas não é mister olhar
vesgo para ver em relevo que na realidade taes imposições não
podem subsistir, sendo para lastimar que a Assembléa da Província do Espirito Santo não reconhecesse extremamente prejudicial a imposição que recahe sobre o consumo productivo,.que
faz a industria dos gêneros do paiz.

« Assim julga a Secção, para desvanecer quaesquer duvidas e
firmar uma regra geral: 1°, que se proponha ao Corpo Legislativo que nas palavras do § 5° do art. 10 da Lei de 12 de
Agosto de 1834—comíanto que estes não prejudiquem as
imposições do Estado —estão incluídos os direitos de exportação ; 2°, que os dízimos passem para a renda geral e em
compensação delle.s se consigne ás Províncias, paga pelo Thesouro
Nacional, uma renda annual equivalente ao rendimento dos
ditos dízimos arrecadados em cada uma das Províncias nos três
últimos aunos, ficando assim vedado ás mesmas Assembléas
Provinciaes crearem impostos da referida natureza.
« Por este modo ficarão obviados os males da pratica actualmente seguida, sem desfalque das rendas provinciaes. »
Esta Consulta foi mandada remetter ao Poder Legislativo
pela Imperial Resolução de 28 do mesmo mez e anno, e a
propósito desta Resolução escreveu o nobre Visconde de
Uruguay (obra citada) a nota, da qual,pedimos venia para
reproduzir aqui o primeiro trecho:
« Entretanto (diz a nota), como já vimos, a Resolução Imperial
de 14 de Abril de 1849, conformando-se com a Consulta de
22 de Março do mesmo anno, havia declarado que não era
contra a Lei lançarem as Assembléas Provinciaes impostos do
exportação. »
Seja, porém, como for, o certo é que a ultima palavra da
veneranda corporação, em que tem tido assento sempre os
cidadãos mais illusíres por seu saber, por seus serviços á
causa publica e por suas altas virtudes civis, a sua ultima
palavra, dizemos nós, foi contestando ás Assembléas Provinciaes o direito e conseguintemente a faculdade de legislarem
acerca de impostos de exportação: isto posto, vamos examinar
os impostos actuaes que estão neste caso (*).
(*) Relembramos que nos referíamos à Lei do Orçamento Provincial de 1874^0 chamamos
a atlonção do leitor para o quo em referencia "a csla circumstaneia ficou dito cm notas
anteriore*.
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lífc. Como já ficou dito, os impostos autorizados pelos sete
primeiros paragraphos da Lei do Orçamento Provincial de
Pernambuco n. 1141 de 1874 gravam a exportação.
O § 1° impõe 3 3/4 % sobre o algodão exportado.
O algodão era um dos gêneros sujeitos ao antigo dizimo,
de que a Lei de 31 de Outubro passou parte para a renda
provincial, e por isso a quota do imposto de que se trata
foi a principio de 5 %.
Em 1871 —1872, a esforços do deputado provincial F. L.
de Gusmão Lobo, foi reduzido a 4 % e depois á quota supra
ditadeS 3 /, % (').
O gênero sobre que recaheo imposto é um dos que constituem
a grande lavoura da Provincia, e uma das mais importantes
fontes de sua renda publica e particular.
Este gênero está sujeito ao imposto geral de 9 °/0 de exportação, bem como a outros impostos geraes e provinciaes, que
o gravam mais ou menos directamente, como sejam: o de
industrias e profissões (geral), que pagam os prensarios; o
de 25 % (provincial), a que estão sujeitos os mesmos prensarios,
deduzidos do valor locativo da casa em que têm seus esta(") Isto ora em 1874.
Em 1875 foi esse imposto supprimido, como se evidencia do art. 40 da Lei n. 1Í79
de 12 de Junho desse anno.
Mas a Lei n. 1470 de 16 de Junho de 1879 art. l» § 2° n. 3 o contempla, sendo a
,taxa do l % cobrada sobre o preço legal e valor da pauta semanal da Alfândega.
Não sabemos se o imposto foi restaurado nesse ou em algum dos annos de 1876 a 1878,
porquanto, não tendo as leis respectivas, não as encontrando nem no Thesouro, nos
foi impossível verificar osso ponto. E no n os quadros dos impostos provinciaes impressos
om 1877 na Typogniphia Nacional nos forneceram alguma luz, pois o que respeita á
Província de Pernambuco foi organizado em vista da Lei do 1875, a mais moderna a
que ei Io se rcforo.
Em 18SJ ( Lei n. 1499 de 29 do Julho, art. 2" § I o ) continuou esse gênero a ser
tributado com l %, <;o mesmo modo arrecadado.
Em 1881 a Lei n. 1597 de 28 de J u n h o art. 2" § Io dispoz assim: 3 % ie toda o
gênero ou artefacto do produccão nacional, qne for exportado, guardadas as excevcões da
Lei n. 1499 ( a do 29 de Julho de 1880 supra c i t a d a ) .
Disto se dove concluir sem duvida que o imposto de l % continuou a gravar neste
anno a exportação do algodão.
Em 1882 a Lei n. 1713 do 28 do Julho dispoz:
Art. 18—Impostos do importação ( ' ) .
§ 1 . ° 3 % do todo gênero on aitofacto de produccão nacional, que for exportado,
com excopcão do assucar, que pagará 2 % ; algodão, l % ; aguardente, mel e álcool
» % ; e couros 2 0 % sobro o poso legal o valor da pauta semanal da Alfândega.
Esta disposição, em tudo semelhante á da Loi citada dn 1881, conservou o mesmo
oncarco sobro a exportação rio gênero do que se trata: talvoz 110 intuito do proteger
uma fabrica de fiação de tecidos que naquella Provincia existe.
O A Lei usou effeetivamente da expressão — importação — ; e comqnanlo tenha isto sido, sem duvida
erro typographioo ou de cópia, levamos o nosso escrúpulo, na fidelidade da citação ao ponto de não o
emendarmos.
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belecimentos ; pedágio das pontes e estradas e 4$000 com que
contribue, na cidade do Recife, cada casa de commercio,
para manutenção da companhia de bombeiros. (*)
Tendo sido em tempos passados o principal ramo, em que
se exercia a industria agrícola da Provincia, cahiu quasi a
chegar a completa aniquilação, para o que concorreram diversas e variadas causas ; mas de 1850 em diante começou a prosperar e em 1862 a guerra civil nos Estados-Unidos da America
do Norte, que eram o maior fornecedor do gênero em questão
ás manufacturas europêas, excitou no Brazil, e principalmente em Pernambuco, a sua cultura de tal fôrma que pareceu ia assumir sua antiga importância.
Os preços então obtidos eram mais do que satisfatórios ; o
algodão naquella Provincia chegou a dar 30$500 por arroba,
preço certamente fabuloso ; mas a terminação daquella guerra
operou logo a baixa, e os'preços foram cahindo de fôrma
a não excederem, em 1874, a 7$000 por @ ou cerca de
15 kilogrammas. (")
Entretanto o algodão é, e será por muito tempo, a principal
industria agrícola dos sertões da referida Provincia e de outras
do norte do Império ; e, sem duvida, merece dos poderes do Estado a maior protecção, todos o,s cuidados, que farão concorrer
como meios de animação para que não se aniquile uma industria, que, por circumstancias especiaes, offerece probabilidades de um mui lisongeiro futuro.
O preço de 7$000 por (ffi ou 15 kilogrammas importa a morte
dessa industria, que não poderá, si não for ajudada, susteritar-se por muito tempo, tendo o Brazil, como tem, por concur(*) Era assim om 1874. Actualmente. c não obstante algumas alleraçõos foitas nas
taxas dos impostos pelas Leis subsequentes, pode-se dizer, senatís servando, o estado de
cousas ó o mosmo.
O imposto especial para manutenção dos bombeiros continuou, sendo mesmo elevada
a respectiva taxa a 55000.
(**) Em 1874 era este o preço corrente do gênero de que se trata na praça do Pernambuco. Fôile ser que tenha melhorado depois disto, mas, cm todo o caso, nunca tora chegado
a um preço animador.
,„
Todas as eonsideracSes. portanto, que fizemos, tomado por base dollas aquelle preço
de 7,5000, subsistem, porque as circunstancias afinal sSo as mesmas.

5-í
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rente os Estados-Unidos, que por si sós hoje poderiam fornecer
de algodão todos os mercados da Europa.
Referindo-se á alça que se dava nos preços do algodão em
1864, escrevia um distincto pernambucano, o Dr. Luiz de
Carvalho Paes de Andrade (Questões Econômicas em relação
á Província de Pernambuco— 1864):
« O algodão cultivado em muitos desses pontos logra, de certo
tempo a esta parte, de preços altos, que promettem conservar-se,
sem que possa haver receio de baixa repentina e considerável.
Porquanto, ainda mesmo admittindo que se consolidem de novo
a paz e a concórdia entre os Estados dissidentes e a União Americana, não é provável, apezar de toda a energia daquelles povos
e a despeito da rapidez e multiplicidade dos transportes modernos, que de prornpto se curem as chagas abertas pela guerra
civil e se encham os depósitos europeus. »

Que deduzidos do producto bruto (70$000), que podem dar
as 10 (5) ou 150 kilogrammas de algodão, fica liquido para o
producto 34$076.
Este lucro insignificante não pôde fazer face ás despezas da
producção propriamente ditas, não pôde deixar um lucro
liquido qualquer ao agricultor, que, quando rega a terra
com o suor do seu rosto, é levado da esperança que ella lhe
retribuirá o trabalho, dando-lhe com que no fim de alguns
annos possa descansar nesse doce ócio, que, segundo Virgílio, fez Deus para recompensa do agricultor laborioso.
A industria algodoeira, pois, estará condemnada si os poderes supremos do Estado não vierem e depressa em seu
auxilio, sendo o primeiro remédio de que ella precisa a libertação completa de qualquer imposto de exportação para
seus productos.
Mas, si o Governo Imperial solicitasse e o Poder Legislativo votasse essa libertação quanto aos impostos geraes,
não se tirando á Assembléa Provincial a faculdade que se
apropriou de—decretar impostos de exportação—, a providencia geral seria em pura perda do Thesouro Nacional somente, porque, si não immediatamente, algum tempo depois,
o imposto geral supprimido seria substituído por um, talvez
mais gravoso, imposto provincial.
Dissemos, porém, ha pouco que a industria algodoeira promettia, era possível ainda offerecer mui lisongeiros resultados,
florescer com grande vantagem para a riqueza da Província,
merecendo por isso todos os sacrifícios do paiz: em abono deste
asserto vem a importante opinião de um distincto escriptor
(Courcelle de Seneuil) sobre o assumpto :

Os factos, porém, vieram bem depressa mostrar quanto se enganava aquelle distincto cidadão, e com elle todos quantos pensavam que o algodão brazileiro ia manter os preços fabulosos de
que gozara, de 1862 a 1864, e que, engodados nessa crença, não
trataram de aproveitar esse tempo de prosperidade para melhorar a producção e as circumstancias de uma industria tão
importante, e que actualmente d.aria ainda boas vantagens
aos que a explorassem, si estivesse melhorada de modo a
poder concorrer com os productos similares de outros paizes.
Além do imposto supporta o productor do algodão outros
encargos, cujo resultado, em relação a uma carga, ou sejam
10 cg de algodão (cerca de 150 kilogrammas), é o seguinte:
Dcspcza do conduceão (termo médio) (*)
Idom cora o prensado ou do aimazenagom, etc.
- Direitos do exportação (goraoò 9 %)
Ditos idcm (provinciaos 3 V4 %)
Total

2,?UOO

opoí)
2JC24

(") líoje uma parto da zona ajgodoeira se faz servir das forrò-vias do Recife ao S. Francisco o do Limoeiro ; mas ainda assim as dospozas do conducção dovom, cora pequena
díffuremja, continuar a onerar o producto do quo se trata, o isto não muda os tOniíòs da
mlRslãM.

' «Quelque enorme que soit Ia production connue du monde
(falia do algodão), spécialement celle dês Etats Unis, elle ne suffira plus bientôt ala demande. Lê general Morse,de Ia Louisiane,
a calcule qu'en supposant que lês neuf E'tats du sud de 1'Union
Américaine produisent, en 1860, 4.912.813 bailes, par suitô
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d'une augmentation moyenne, peu probable, de 5,41 par 100
parannée, depuis 1850dansle nombre de ceux de leurs esclaves
cultivant lê cotonnier, cette quantité serait encore au dessous
de Ia consommation annuelle. Celle-ci croitrait, depuis 1850,
6,2 par 100 par an, lors que Ia production ii'augmentait que
5,41 par 100 par an.
II y aura lá, dit-il, une impasse, jusqu'á cê que lês hauts
prix de cotons résultanto d'une telle situation sollicitent Ia race
blanche a se donner à Ia culture du cotonnier.
Lê tableau suivant donne par pays et pour lês années 1851
et 1856 Ia marche toujours ascendante de Ia consommation:

O assucar exportado ficou sujeito pela Lei do Orçamento Provincial de 1874 ao imposto de 4 %.
Também este gênero como o algodão estava sujeito ao dizimo,
e o imposto referido de 4 % foi a principio de 5 %, que era a
metade daquelle dizimo que a citada Lei de 31 de Outubro
deixou para a receita provincial. (*)
Além deste imposto provincial está o assucar sujeito ao imposto geral de exportação na razão de 9 %, e, do mesmo modo
que ü algodão, é onerado, mais ou menos directamente, pelos
impostos de industrias e profissões, pelo de 25 % sobre casas
commerciaes, etc., pelo pedágio das pontes e estradas, e emfim
pelo de 4$000, com applicação á companhia de bombeiros.
A importância da industria assucareira em relação á riqueza
publica e particular da Provincia é a mesma que a da outra de
que se acabou de tratar, com a differença que, além de acabrunhada como sua irmã, tendo contra si todas as causas, que tem
aquella, a inferioridade dos productos que offerece hoje á venda
nos mercados externos faz prever a sua total extincção (*"), si
não for protegida de fôrma que possa deixar e deixe ao productor meios de curar afmcadamente de seu melhoramento.
Um dos primeiros favores a conceder a esta tão importante
industria é livral-a também de todo imposto de exportação.

1S51

Angleterre
Franco
Russio (1849)
Autriche
Zollweroin
Espigne et Portugal

1856

Millions de kil. 277 Millions de kil. 403
»

>

61
64
30
18
10
10
10
9

»
»

Q
9

»

9
110

,

Hollando
It.ilie, Toseano, Naplos, Sicile, Malto, lios
Suede, Nornego,Danomark, Turquie, Gièce,
etc., ou restant do 1'Europe
E tats-ünis

>

559

>

>

»
»
>

84
39
37
35
21

>

16

,
»

6
139

835

Uma industria que promette tão lisongeiro e esperançoso futuro deve merecer toda a attenção, por ella se devem fazer todos
os sacrifícios, tanto mais quanto, segundo confessa o m,esmo escriptor, cujas palavras ficam acima transcriptas :
« Lê Brésil seul represente conrenable.ment 1'Amerique du
Sud. »
Pedimos desculpa ao leitor desta digressão, que fechamos para
voltar ao nosso principal assumpto.

esto imposto foi supprimido em 1875 (art. 40 da Lei n. 1179 do
(*) Como o sou
se congonera
„.
12 de Junlio) para ser depois rostabelocidOj
rostabeiocutOj reduzida, porém,
porem, a quota da taxa
taja a l % (Lei
n. 1407 de 16 de Julho do 1871),
1873, art. 1° § 2 n. 3) e assim continuou até
ate 1882 (Lei n. 1713 de 28
de Julho desse anno.

(**) Referimo-nos ao assuear do Pernambuco, Bahia etc., porquanto o assucar das Próvincias do sul q u e o p r o d u z e m , não incorre nessa censura, graças aos melhoramentos que
aqui têm sabido introduzir nessa industria os que a exploram. "Entretanto até pouco tempo
•o assucar de Pernambuco gozava da melhor nota nos mercados externos, era com especialidade procurado como o m e l h o r ! •
As causas que cm 1874 actuavam contra a lavoura da canna persistem, juntando-se-lhes
hoje a moléstia da canna; lula, portanto, o lavrador:
Com a fraqueza dos terrenos, cuja força productiva não podo restaurar, por lhe faltarem
os meios para isso necessários ;
Com a falta do braços para o trabalho, quo não lhe pormitte ao monos rotear outras
terras não cansadas.
Com a falta de capitães, que ou não podo haver por ser o credito real uma pa'avra rã e
•sem resultado pratico para nós, ou, se os ha, é mediante juros altíssimos, que determinam
sua completa ruína;
E, finalmente, com a concurrencia esmagadora dos que offereeem melhores e mais baratos productos, porque os obtém mediante processos mais porfeitos e mais baratos l
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Esse favor e outros que o Governo outorgar á agricultura
permittirão que o productor assucareiro :
a) melhore os processos agrícolas, e, augmentando suas plantações, auflra maiores e melhores colheitas ;
b)'reforme os apparelhos e methodos empregados até hoje
para extracção e fabricação do assucar, etc., assim consiga
abundantes e mais perfeitos productos, sem maior despendio
relativamente fallando, o que tudo lhe permittirá concorrer com
os productos similares, mas muito aperfeiçoados que outros
paizes productores oíferecem nos respectivos mercados.
A aguardente e o álcool exportados pagam 8 "réis por litro
(arí. 16 § 3° da Lei citada de 1874).
Este imposto não soffreu alteração e continuou do mesmo
modo e com a mesma taxa nos annos subsequentes até 1882.
Coincide corn o imposto geral de 9 % de exportação, e a seu >
respeito dá-se o mesmo que com os outros de que se acaba de
tratar. Si a aguardente ainda não constitue na Província de
Pernambuco um artigo tão importante para a renda publica
como o são o algodão e o assucar, isto não é razão para que não
mereça aítenção, sendo, como é, producto de uma industria considerável e de grande futuro, maximé offerecendo-lhe aquella
Província todos os elementos para uni prospero desenvolvimento
que Ihe^ proporcionará um rico futuro.
A aguardente é um dos gêneros mais sobrecarregados de impostos: um preconceito que tem esse gênero contra si faz que de
certo modo se procure fazel-o desapparecer do mercado, e, ao
passo que vendido a retalho paga pesados direitos, sua exportação é, como se vê, gravada também já pelo fisco geral, já pelo
provincial.
A actual tarifa aduaneira (mandada executar pelo Decreto
n. 8360 de 31 de Dezembro de 1881) impõe fortemente nas bebidas alcoólicas, art. 143: as taxas regulam ali, segundo a
qualificação especial da bebida, de 220 até 900 réis por litro na
razão de 40 % •
Entretanto muitos dos artigos gravados por- tão elevadas
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taxas não servem somente para satisfazer a intemperança do
homem, também servem e são matéria prima e indispensável aos
trabalhos de muitas e consideráveis industrias, que gozam hoje
em dia de uma posição já bastante importante.
E' verdade que na Europa os líquidos alcoólicos pagam
posados impostos na importação, mas na exportação os direitos
são muito insignificantes.
Por exemplo, em França os direitos de entrada ou importação
elevam-se a 15 francos por hectolitro, mas na sahida ou na exportação os direitos são apenas de 10 centimos. Os direitos de entrada
em 1837 eram de 50 francos para as aguardentes de vinho,
200 francos para o kirsch, 20 francos para rhums e ostaflas das
colônias e 200 francos para os mesmos licores das colônias
estrangeiras, etc. Esses direitos exorbitantes, concebem-se
entretanto, eram direitos que tinham um duplo fim : augmentar
a renda do Estado, protegendo o consumo do producto nacional.
Apezar disto esses direitos foram reduzidos pelo Decreto de 22
de Setembro de 1854 e 26 de Julho de 1856, sendo essa reducção
motivada pela alça enorme do preço do álcool, que deveria
determinar necessariamente (dizMangin) o desapparecimento
dos productos vinhateiros durante muitos annos consecutivos,
e teve como resultado natural um accrescimo mui sensível nos
algarismos das importações.
Portanto, os altos impostos em França explicam-se como
impostos protectores, mas entre nós e ainda na exportação,
quando não temos industria vinícola o o fabrico de nossas
aguardentes constitue ainda uma mui pequena e limitada industria, que, si goza de um certo desenvolvimento na Província do
Rio de Janeiro, nas de Pernambuco e outras do norte do Império,
pôde considerar-se, sem exagero, ainda em puro ensaio, e que, •
em vez de desenvolver-se e tomar caracter mais importante e
seguro, de dia em dia mais se amofina, mostrando tendências
para desapparecer completamente : taes impostos, mais que
absurdos, devem ser supprimidos.
Finalmente, o imposto provincial sobre a aguardente expor-
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tada tem contra si (como acontece com os outros antecedentes)
o voto expresso do Conselho de Estado, dado em Consulta de 22
de Outubro de 1860, de conformidade com a qual foi expedido o
Aviso n. 215 de 16 de Maio de 1861.
O mel de furo exportado paga um real por litro conforme o
§ 4° do artigo e lei provincial supracitados.
O imposto geral de exportação sobre este artigo é também',
de 9%.
Tendo as Leis de Orçamento promulgadas para os exercícios•".
subsequentes deixado de mencionar este imposto, a de 16 de •
Junho de 1879 art. 1° § 2° n. 5o contemplou, elevando a respectiva taxa a 3 %, e assim continuou nas Leis seguintes de 1880, |
1881 e 1882, sendo nestes últimos annos a taxa elevada ainda J
a8%.
A's considerações até aqui feitas contra os impostos de exportação lançados pelas Assembléas Provinciaes e que possam ser
applicaveis ao gênero de que agora se trata, accresce que elle
não estava sujeito ao antigo dizimo, e que assim não pôde o
imposto provincial soccorrer-se, para justificar-se, á disposição
da Lei de 1835, que cedeu parte do dizimo para a receita provincial. Não que em nosso entender essa Lei autorize as Assembléas
Provinciaes para legislarem com relação mesmo aos artigos
sujeitos a esse antigo imposto cobravel na exportação ; a nossa
observação é só porque, em face dessa Lei, alguns e até mesmo o
Conselho de Estado por algum tempo e de certo modo reconheceu
tal direito ás referidas Assembléas.
Os couros exportados estão sujeitos ao imposto de l$000 por
cada um conforme o § 5° da Lei do Orçamento Provincial supra
referida (n. 1141 de 8 de Junho de 1874).
Esta mercadoria paga 9 % de direitos de exportação para os
cofres geraes.
O imposto provincial sobre couros exportados passou pelas
mesmas alternativas dos antecedentes, ficando em 1882 (Lei
n. 1713 de 28 de Julho) substituído pelo de 20 % sobre o peso
legal e segundo o valor da pauta semanal da Alfândega. Este
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imposto tem contra si tudo quanto ficou dito em relação aos
anteriores, feitas as modificações exigidas pela differente natureza da mercadoria tributada.
O Conselho de Estado, em Consulta da respectiva Secção do
Império de 20 de Abril de 1860, o declarou inconstitucional,
quando decretado pela Assembléa Provincial de Matto Grosso
em Lei n. 8 de 27 de Junho de 1859 ; dando isso logar á expedição do Aviso n. 321 do 1° de Agosto de 1860.
Os demais gêneros exportados ficaram sujeitos por aquella Lei
Provincial (n. 1141 de 1874) á taxa de6 %.
Este imposto coincide com o de 9 % de exportação arrecadado
pela Alfândega para a renda geral.
Como seus congêneres, passou elle, nos annos subsequentes,
por modificações; assim:
A Lei Orçamentaria para o exercício de 1875 •— 1876 não o
comprehendeu.
A Lei n. 1245 de 1876—Orçamento par a 1876— 1877 —art.
18 § 4° o substituiu pela taxa de l % de expediente.
Em 1879 (Lei n. 1470) —Orçamento para 1879 —1880—não
foi autorizada a sua arrecadação.
Em 1880 (Lei n. 1499 art. 2° § 1°) foi novamente autorizada,
elevando-se a taxa a 3 %, e assim continuou até 1882 no Orçamento para 1882—1883.
As referidas disposições, autorizando o imposto de que ora se
trata, concebidas nos termos os mais latos, o ampliam de tal
modo que o tornam cornprehensivel de todo e qualquer objecto,
por mais insignificante que seja, uma vez que se dêm a seu
respeito as duas condições — ser de producção da Província— e
não estar comprehendido em outro artigo com alguma taxa
especial. Este imposto se tornará em muitos casos onerosissimo ;
afligindo os pequenos productores, dará garrote a um sem
numero de pequenas industrias, de cujos modernos rendimentos
subsistem muitas pessoas, e relativamente causará não pequenos
prejuízos ao Estado.
Além disto:
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O páo-brazil pagará, pois, actualmente 12 % de exportação, i
Qualquer outro gênero, como bolacha, biscoutos, doce, fructas]
etc., pagará 9 % para a renda geral e 3 % para a provincial ou 12 % de exportação.
Qual aquella das industrias producíoras desses artigos poderá i
resistir, ali na Província, a tão pesado imposto ?
A exportação do páo-brazíl quasi que cessou completamente ;j
parece que os proprietários dos terrenos, que produzem essa rica
madeira de tinturaria, preferem destínal-a ao fogo a enviai -a
ao mercado, vencendo consideráveis dificuldades para verem o \
respectivo producto muita vez absorvido no pagamento de impostos, despezas de conducção, etc. ; deixando -lhes, quando ,
deixar, um lucro tão insignificante, que não compensará seus
labores.
Não ha que recuar. Si o Governo Imperial, extremoso
como se tem mostrado pela prosperidade do Império, deseja,
como acreditamos sinceramente, regularisar suas finanças, donde
ha de porvir um grande incremento á industria e ao commercio,
e conseguintemente á riqueza nacional, deve envidar seus esforços para que a Assembléa Geral Legislativa declare por uma
vez a incompetência das Assem bléas Provinciaes para lançarem
impostos de exportação.
« Acabamos de ver (diz o Sr. Visconde de Urtiguay — obra
citada) que de 1835 a 1861 dezesete Províncias tinham legislado
sobre a exportação para fora do Império, sobre a de uma para
outras provincias, sobre a de um muiiicipio para outros municípios da mesma Província
............
« De 1835 a 1864 não tem a Assembléa Geral tomado, séria e
eficazmente, em consideração este importantíssimo assumpto.
Apenas a Lei n. 347 A de 24 de Maio de 1845 revogou a Lei
Provincial de Minas n. 275, mas não resolveu as graves questõesque se têm levantado.
« As Assemblóas Provinciaes têm constantemente legislado
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sobre aquelles impostos. O Conselho de Estado e o Governo
têm-se constantemente pronunciado contra essas Leis, declarando-as inconstitucionaes e exorbitantes. Têm-se accumulado
Consultas sobre Consultas das Secções do Conselho de Estado,
Resoluções Imperiaes sobre Resoluções Imperiaes, Avisos sobre
Avisos. A Assembléa Geral nada tem decidido, e as Assembléas
Provinciaes têm continuado e continuam a legislar cada uma
para seu lado. »
Transcrevendo as autorizadas palavras de tão distincto
estadista, não foi nosso propósito censurar o Corpo Legislativo
Brazileiro, porque, além de para tal censura nos reconhecermos
dos mais incompetentes, temos a convicção de que o facto alludido foi devido somente á circumstancia de haver o Poder
Legislativo visto diante de si exigindo decisão assumptos tão
graves e naturalmente mais urgentes.

IÍS. O art. 16 §§ 15 a 30, 32 a 44, 56 a 59 e 61 a 67, e o
art. 17 da Lei Provincial n. 1141 de 8 de Junho de 1874 lançam
diversos impostos, que entram na classe dos que constituem
rendas internas.
Si a faculdade de decretar impostos, da natureza do de que
se vai tratar, não é contestável nem contestada ás Assembléas
Provinciaes, o Acto Addicional, conferindo-lhes essa importante
attribuição, exigiu que no seu exercício não prejudicassem ellas
os impostos geraes « comtanto que (diz o § 5° do art. 10) estes
não prejudiquem as imposições geraes do Estado. »
A esta disposição, sem duvida limitativa do importante direito conferido ás Assembléas Provinciaes, veiu accrescentar a
Lei n. 99 de 31 de Outubro de 1835 art. 12:
« Ficam competindo á receita provincial todas as imposições não comprehendidas nos números do art. 11 antecedente, competindo ás Assembléas Provinciaes legislar sobre
a sua arrecadação e alterai-as ou abolil-as, como julgarem
conveniente. »
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O art. 11 citado designou os impostos que do 1° de Julho
de 1836 em diante ficavam privativamente pertencendo á renda
geral, cumprindo o legislador assim a promessa contida no
art. 36 da Lei n. 38 de 3 de Outubro de 1834.
Os impostos que, em conseqüência dessa disposição, passaram
para a renda provincial, foram:
A) CONTRIBUIÇÕES DE POLICIA, arrecadadas pela Intendencia
Geral da Policia, passaram para o Thesouro pela Lei de 6 de Novembro de 1827 e constavam, segundo a tabeliã annexa ao
Aviso de 15 de Maio de 1809, das seguintes:

DENOMINAÇÃO DOS OBJECTOS CONTRIBUINTES

Licenças para pedir esmolas
Casas do jogo
Tabernas quo vendem comida feita
Ditassem comida
Armazéns ao molhados
„
Estalagens
Botequins
,
,
Carros que ganhara frete...
,
Ditos de conducção do trigo
Ditos de serviços particulares, quo entrarem na cidade
Carroças que "gauliam freto
Cavai l os o bostas de aluguel
Barcos quo ganham troto
,.
Ditos que navegam para o Porto das Caixas, Macacú, Villa-Nova, Inhomirim,
Pilar, Ajíuassú
Lanchas quo ganham f reto
Canoa i quti ganham frete
Calraias quo ganham frote
Sogos de a l u g u e l
Os passaporte* pela barra fora, cada pessoa (*)
Barca para a ilha Grande, Paraty o S. Sebastião
Os passaportes para portos estrangeiros
Das licenças para os mascates de f a z e n d a s , l uças, quo vendem pelas ruas.
Os escravos i.oyos, que entram pela Alfândega, deverão pagar para aguarda
da Policia o i l l u m i n a ç ã o da cidade por cabeça o ali mosmo só arrecadará
e remetterá ao cofre da Intondencia por aviso dirigido do Juiz da Alfândega
Os escravos novos ou ladioos, que sanem do barra fora para os portos do
sul, deverão pagar na (ntondoncia na acção do receber o despacho
De iodas as pipas do aguardente se cobrará pela guarda da Policia e illuminaçfio da cidado nas mesmas esta õos om que já se c o b r a m os direitos
uollas impostos para d'ahi se remottorom para o cofre da Policia

TAXAS
A PAGAR

1(5280
2 «6(10
4<J800
2JÍ400
12JJHOO
12380U
125800
4pOO
2^400
4,<íO()()
J $600
2)5400
4$800
6 400
$800
12,$KOO
JS40
$500
$60.1
4^800

• 10(000

Palácio do Rio de Janeiro, 13 de Maio do 1S09. —Conde de Linhares. — Militão José
Alvares ia. Silva. — Acha-se afls. 12a 13 do Livro da Contadoria da Policia.
(") Pais, filhos, senhor o escravos, mulher e marido se devem reputar por umaSó cabeça.

Da simples leitura da tabeliã transcripta se vê que muitas das
taxas nella comprehendidas, e que sob a denominação geral de
—Contribuições de Policia—foram adjudicadas pela Lei de 1835
á receita provincial, constituíram mais tarde impostos geraes
arrecadados para a receita do Império, em virtude de Leis de
Orçamento e de Regulamentos do Governo.
B) DÉCIMA URBANA, creada pelo Alvará de 27 de Junho de
1808, que estabeleceu a taxa de 9 % do rendimento liquido
annual dos prédios e 10 % do's terrenos aforados.
C) DÉCIMA DE HERANÇAS E LEGADOS (ou sello de heranças e
legados), imposto instituído pelo Alvará de 17 de Junho de 1809,
que sujeitou cada quitação de herança, não sendo dos ascendentes e descendentes, ao pagamento de 10 %, sendo a herança
eao testamento, e a 5a parte (ou 20 %) sendo ab intestato além
do 2° gráo.
D) DIREITOS DE PORTAGEM (ou direitos de entrada), cuja lei
creadora não conhecemos. Este imposto, porém, parece que se
deveria ter considerado extincto em virtude da Lei de 15 de
Novembro de 1830, que dispõe :
« Art. 51 § 1.° Ficam abolidas todas as imposições de qualquer denominação sobre a importação e a exportação dos
gêneros e mercadorias transportadas de umas para outras
Provincias do Império, tanto nos portos de mar como nos
portos seccos e registros. »
Não obstante esta disposição a Lei citada de 31 de Outubro
de 1835 o considerou subsistente e o deixou para renda provincial ; apezar do que, tendo a Assembléa Provincial de Minas
Geraes, no art. 2° § 16 da Lei n. 275 de 15 de Abril de 1844,
mandado cobrar direitos de entrada sobre gêneros de comnaercio, que das outras Provincias fossem naquella importados
em carros, canoas, barcas ou outro qualquer meio de transporte, a Assembléa Geral Legislativa, pela Resolução n. 347
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de 24 de Maio de 1845, revogou o acto da Assembléa Provincial, como contrario ao art. 12 do Acto Addicional!...

As taxas diversificavam segundo a natureza, fim e importância do titulo.

E) DIREITOS DE AGUARDENTE, imposto creado pela Carta
Regia de 21 de Dezembro de 1692, que impoz 16$ por pipa
de aguardente da terra. Pelo Alvará de 10 de Janeiro de 1757
foi mandado arrecadar mais 1$ de cada pipa. O Alvará
de 30 de Maio de 1820 e a Resolução de Consulta de 4 de
Fevereiro de 1822 mandaram ainda cobrar mais 8$ em pipa
de aguardente de consumo.

I) PRÓPRIOS PROVINCIAES ; os próprios provinciaes não constituem imposto de natureza alguma, nem mesmo em relação
á sua renda, que a Província aufere pelo simples direito
commum de propriedade e como a auferiria qualquer proprietário particular. Além disto em 1836 nenhuns próprios
provinciaes haviam, e a Lei, que devia discriminar os próprios
provinciaes dos nacionaes, ainda está por decretar.

F) IMPOSTO DE CINCO RÉIS EM LIBRA DE CARNE VERDE ; o
Alvará de 3 de Junho de 1809 mandou arrecadar esta taxa
do gado, que fosse ao corte para consumo.
Havia um outro imposto sobre a carne, que fazia parte do
chamado — subsidio litterario —: era elie de um real por libra
de carne, calculando-se, nos termos da Carta Regia de 23 de
Agosto de 1805, o peso de cada cabeça de gado em 10 arrobas
ou 320 libras; sendo, portanto, o total do imposto de um real,
320 réis por cada rez.
Estes dous impostos, porém, foram refundidos, pelo art. 10
§ 10 da Lei citada de 1835, no imposto de 2$ por cabeça
de gado vaccum, 400 réis por carneiro e 800 réis por cada
porco, pagos á entrada para o consumo publico.

J) DÍZIMOS ; foi lançado este imposto pela Carta Regia de 18
de Março de 1615, que mandou cobrar 10 % dos productos da lavoura e do pescado, a que se chamou •— Dizimo de
miunças—.
Segundo o Decreto de 16 de Abril de 1821, este imposto era
cobrado nas entradas das cidades e povoações; o Decreto de 21
de Maio de 1825 o mandou cobrar do preço corrente dos gêneros
a elie sujeitos, designado em uma pauta, fazendo-se a cobrança
quanto a alguns no acto da exportação para fora do Império.
O dizimo do pescado, porém, foi abolido pelo art. 51 § 1° da
Lei de 15 de Novembro de 1831.

G) PASSAGENS DE RIOS, imposto igual ao de portagem, que
pagavam tanto as pessoas como os gêneros que utilisavam os
barcos que a Administração fornecia para transpor-se os rios.
As taxas a pagar eram variadas e conforme as circumstancias
locaes.
H) Novos E VELHOS DIREITOS ; lançaram este imposto os Regulamentos de 16 de Janeiro de 1589 e 11 de Abril de 1661,
e era devido das provisões, provimentos, alvarás, cartas, títulos e sentenças, que transitavam pela Chancellaria-mór,

,

K) QUOTA DO DIZIMO DO ASSUCAR ; dos gêneros que ficaram
pagando o dizimo na exportação (entre os quaes se comprehendeu o assucar) mandou a Lei de 31 de Outubro de 1835 art. 9°
§ 6° arrecadar 7 % de exportação abatidos no que pagassem
de dízimos, ficando o resto da quota dos mesmos dízimos (5 %)
pertencendo á renda das Províncias.
É esta a quota que, sob o titulo — quota ao dizimo do
assucar —, comprehendeu o Orçamento da Província do Rio
de Janeiro do anno de 1836, do qual se serviu o Sr. Visconde
de Uruguay, a cujo importante e já citado livro, por nossa
vez, também temos pedido grande parte dos esclarecimentos
necessários á execução do trabalho de que ora nos occupamos.'
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L) QUOTA DO DIZIMO DO CAFÉ ; este imposto está no mesmo
caso, e a respeito delle occorre tudo quanto ficou dito em relação ao antecedente.
M) TERÇAS PARTES; DE OFFICIOS ; imposto creado pelo Decreto de 18 de Maio de 1722, que mandou arrecadar annualmente para a Fazenda a 3a parte do que rendessem os offlcios
de justiça segundo as respectivas lotações ; e declarado extensivo a todo o Brazil pela Ordem de 5 de Abril de 1742, com
excepção somente daquelles offlcios que não rendessem mais
de 200$, na conformidade das Ordens de 29 de Janeiro
de 1726 e de 2 de Julho de 1730.
Este imposto só continuou a arrecadar-se dos officios de
justiça providos com o ônus dessa contribuição antes e depois da
Constituição e da Lei de 11 de Outubro de 1827, que entendeu o
Governo (diz o Sr. Dr. Pereira de Barros — Apontamentos
do Direito Financeiro) não conter explicita ou implicitamente
a revogação das sobreditas Ordens.
N) DIREITOS DE CHANCELLARIA ; imposto que se cobrava de
diversos títulos e papeis, que transitavam pela chancellaria.
A Lei n. 243 de 30 de Novembro de 1841 art. 24 fundiu esses
direitos e os mandou arrecadar para a Fazenda Geral conforme
a tabeliã dessa data annexa a essa mesma Lei sob a denominação
geral de — Novos e velhos direitos e de chancellaria—.
As Ordens do Thesouro Publico Nacional ns. 112 de 17 de
Agosto, 125 de 25 de Setembro e 167 de 3 de Dezembro de 1847
e 146 de 28 de Abril de 1858 declararam em que casos e como
seriam esses direitos arrecadados para os cofres provinciaes.
O) IMPOSTOS DAS CASAS DE LEILÃO E DE MODAS, creados
pela Lei de 15 de Novembro de 1831 art. 51 § 12 e successiva- l!
mente alterados por diversas Leis e Regulamentos até o de 151
de Junho de 1844, que parece os mandou arrecadar para a ,
renda geral.

i m
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P) EMOLUMENTOS DE PASSAPORTES (ou emolumentos da
policia), anteriormente cobrados na Contadoria da Policia e,
depois desta abolida, passaram a ser arrecadados pela Secretaria
da mesma Policia, que os recolhia ao Thesouro, conforme a Lei
de 24 de Outubro de 1832, arts. 9° e 10.
Consistiam nos seguintes:
2$ por portaria para soltura dos escravos recolhidos á
casa de correcção pelas autoridades policiaes.
1$ por titulo ou guia de legitimação dos estrangeiros, que
viajam dentro ou fora do Império.
A respeito destes emolumentos, bem como de outros impostos
já mencionados, refere o Sr./Visconde de Uruguay (obra citada
nota * á pagina 244 do 1° volume):
« O orçamento da Província do Rio de Janeiro de 1837—1838
dizia, art. 3°:— São igualmente rendas da Província, — ainda
que não calculadas, por serem actualmente improductivas, as seguintes: terças partes de offlcios, direitos de
chancellaria, impostos nas casas de leilão e de modas, emolumentos de passaportes. »
Esses impostos adjudicados á receita provincial eram em
1836—1837 e no Rio de Janeiro—constóeracfosimproductiFOs !
Q) VISITAS DE SAÜDE, declarado, depois, fora da alçada
das Assembléas Provinciaes pelo Aviso de 11 de Agosto de 1854
expedido pelo Ministério do Império sobre Consulta da respectiva
Secção do Conselho de Estado de 18 de Julho do mesmo anno.
R) IMPOSTO SOBRE SEGES ; declarado provincial pelo art. 29
da Lei n. 628 de 17 de Setembro de 1851.
S) BENS DO EVENTO ; definitivamente adjudicados á receita
provincial em virtude do art. 14 da Lei n. 586 de 6 de
Setembro de 1850.

70

71

IMPOSTOS PKOVINCIAES

IMPOSTOS PROVINCIAES

Eis ahi os impostos que na partilha feita pela Lei de 31 de
Outubro de 1835 ficaram pertencendo á renda provincial. Mas
esses impostos, dos quaes eram alguns inteiramente improductivos, outros produziam diminuta renda, inferior, quiçá, ás
despezas de arrecadação, eram todos insufficientes para occorrer
aos encargos, que ficavam á conta dos cofres provinciaes,
e, portanto, as respectivas Assembléas foram tratando de
modificar aquelles que disso eram susceptíveis e promettiam
produzir assim melhor renda, e foram pondo os que nem davam
essa esperança .
Mesmo assim a renda era , insuíficiente e lançou-se mão do
recurso extremo — a creação de novos impostos — . Mas sobre
que recahiriam esses novos impostos ?. . . Sem duvida sobre
matéria já tributada pela Assembléa Geral, prejudicando assim
os impostos geraes preexistentes, infringindo o Acto Addicional
abrindo caminho no terreno da illegalidade...
Pelo seu lado a Assembléa Geral, na imperiosa necessidade de
augmentar a renda do Thesouro Nacional, que já começava a
apavorar-se com o espectro do — DÉFICIT — , foi tratando de
restabelecer, em proveito dos cofres geraes, impostos que na
partilha de 1835 haviam tocado ás Províncias; á proporção que
as necessidades a cargo do Thesouro Nacional foram-se tornando
maiores foram demandando mais amplos recursos !
Estabeleceu-se, por assim dizer, uma luta, cujo resultado
seria o mais completo e immediato desbarato das finanças, se
não o houvera de certo modo obstado o patriotismo dos eminentes
cidadãos a. cujos cuidados tem felizmente estado a direcção
suprema dos negócios da Fazenda. (*)

Em todo o caso e apezar de tudo, o trabalho encetado pelo
honrado e sempre lembrado Sr. senador Manoel do Nascimento
de Castro e Silva, propondo-se a regular e systematizar os
impostos brazileiros, ficou por muito tempo sem seguimento ;
causas muito importantes e justificativas, que não é certamente
preciso commemorar, produziram esse resultado.
Comparando-se, pois, a lista dos impostos internos que
actualmente arrecadam as Províncias com os que lhes deixou
a referida Lei de 1831, reconhece-se que bem poucos destes
últimos figuram ainda nos seus orçamentos.
Tratemos de cada um delles pelo que respeita á Província
de Pernambuco.

(*) Escrevemos som hesitar essas palavras de elogio, pois que ninguém as tomará
e
o
.
A maior parte dos homens a quem nossas palavras encomiastas são dirigidas já passarams
a muito, para a eternidade, onde no seio da Luz eterna recebem o prêmio das virtude,
ue os distinguiram neste m u n d o ; os ont 'Os,, os que ainda vivem— seus méritos, seus serviços
ão tão
tã patentes e tão importan es, a justiça do louvor á por isso mesmo tão evidente que
são
não reooiamos juízo são do quem :
.Com juízo a som paixão DOS ler...

16. A Lei Provincial, tantas vezes citada, n. 1141 de 8 de
Junho de 1874, art. 16 § 15, impoz 2$800 por cabeça de gado
vaccum consumido nos municípios da Província,—1$800 na
villa de Pedras de Fogo — «e sendo 1$800 na villa de
Pedras de Fogo » diz a lei.
Este imposto corresponde aos antigos de 5 réis por libra de
carne verde e de l real do subsidio litterario.
Não está o gado vaccum sujeito á imposição alguma para
a renda geral, pois que até mesmo o importado, pela tarifa em
vigor, está isento dos direitos de importação.
O imposto, pois, comquanto grave um gênero de primeira
necessidade, e cujo preço elevadíssimo torna mui cara a
alimentação de todas as classes da sociedade, não fere Lei
alguma, salvo na parte em que, estabelecendo a Lei uma taxa
menor para o gado vendido na villa de Pedras de Fogo,
tende a prejudicar a Parahyba (Província vizinha), tomando o
caracter de um imposto differencial (*).
Para.
não mencionaremos
as alterações, deste
Fará não
não nos
nus, tornarmos
wuwiu»» mais
"*.«"„ prolixos
FIO,O _ 1001
1QQa , nntn ,, f .,r,(io-nos com dizer que
17 § 6) foi elle <
"oVniüniêipios da Província, eonünnijido a oxcepção a
por
aquollo logar, onde se faz a feira se
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O § 16 impoz 1$ por cabeça de gado cavallar, vendido,
permutado ou adquirido por qualquer fôrma.
Este imposto é novo e foi lançado pela primeira vez em
1873. (Lei n. 1115 de 17 de Junho de 1873.)
Além de ser um imposto improductivo talvez, pelas difficuldades de sua arrecadação, em razão da generalidade da disposição que autoriza sua arrecadação, grava directamente uma
classe da sociedade, que menos pôde supportar impostos.
Entretanto cumpre confessar que não fere eile Lei alguma
geral, sendo certo que o gado cavallar do mesmo modo que
o vaccum não está obrigado á taxa alguma especial em favor
da receita nacional.
O § 17 impoz 200 réis por cada potro, sendo o imposto
arrecadado nas fazendas de criação e no acto das partilhas.
Este imposto foi elevado ao dobro pela Lei n. 1179 de 12 de
Junho de 1875 (Orçamento para o exercício de 1875—1876)
e assim continuou no exercício de 1876—1877. A Lei Orçamentaria n. 1470 de 16 de Junho de 1879 para o exercício de
1879—1880 o não contemplou, acontecendo o mesmo quanto ás
seguintes até 1882 inclusive. A' falta das Leis de 1876 a
1878, não podemos precisar a data da suppressão.
Este imposto, porém, estava no mesmo caso do antecedente :
poderia ser vexatório para o contribuinte, mas não prejudicava imposição alguma pertencente á renda geral.
O § 18 mandou cobrar o — dizimo do gado vaccum —nos
Municípios, onde a cobrança dos impostos for feita por arrematação, sendo, porém, o imposto reduzido a 800 réis por cada
bezerro, cobrado ua época das partilhas na fazenda de criação
dos Municípios onde houver Collectores.
Este imposto fazia parte dos antigos dizimos, que a Lei de
1835 deixou á renda provincial ; está, porém, mais aggravado.
No exercício de 1875—1876 a Lei n. 1179 de 12 de Junho de
1875 supprimiu o imposto do dizimo, substituindo-o pelo de
600 réis de cada bezerro, cobrado nas fazendas de criação,
sendo, porém, a taxa de 40 réis nas comarcas de Buique, Taça-
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ratu, Pajeu de Flores, Villa Bella, Cabrobó, Boa Vista e
Ouricury, continuando assim no exercício de 1876—1877 ( Lei
n. 1245 de 17 de Junho de 1876), e não sabemos se nos
exercícios de 1877—1878 e 1878—1879. Nos exercícios de
1879—1880, 1880—1881,1881—1882e 1882—1883 as Leis
de Orçamento respectivas n. 1470 de 16 de Junho de 1879,
n. 1499 de 29 de Julho de 1880, n. 1597 de 28 de Junho de
1881 e n. 1713 de 28 de Julho de 1882 deixaram de comprehendel-o, e, portanto, ficou elle abolido desde 1879—1880 pelo
menos.
Com este imposto não coincidia nenhum imposto geral, nem
algum destes era por elle prejudicado.
O § 19 autoriza a cobrança da décima urbana.
Este imposto é o mesmo que a lei citada de 1835 deixou
para a renda provincial.
Foi creado pelo Alvará de 27 de Junho de 1808 e comprehendia somente os prédios urbanos, isto é, os edificados nas cidades e nas villas que tivessem mais de cem casas dentro do
arruamento, porque as villas que não estivessem neste caso
foram isentas do imposto pela Lei de 15 de Novembro de 1831,
art.51 §5
A Lei provincial n. 1141 de 8 de Junho de 1874 sujeitou,
porém, ao imposto os prédios urbanos, qualquer que seja a sua
renda annual, e a cidade, villa ou povoação em que estiverem
situados —comtanto que o povoado contenha mais de quinze
casas arruadas ou contíguas, sendo exceptuadas do imposto
as casas, em que residirem os proprietários e cujo valor locativo
não exceda de 60$000.
Nenhum imposto geral coincide com o da décima urbana,
que, sendo um imposto directo e que grava só e puramente a
renda, é um dos que melhor podem e devem ser conservados,
sendo também um dos mais productivos dos que arrecadam as
Thesourarias Provinciaes.
Os §§ 20 e 21 autorizam a arrecadação do sello de heranças
e legados, na conformidade do §21 do art. 15 da Lei provincial
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n. 1115 de 17 de Junho de 1873, ficando sujeito a este imposto
o valor das apólices da divida publica.
Este imposto é o mesmo que com a denominação de décima
de heranças e legados foi declarado provincial pelo Aviso
n. 242 de 9 de Setembro de 1835 em virtude da Lei de 24 de
Outubro de 1832.
Rege a sua arrecadação o Regulamento (provincial) de 23 de
Julho de 1874, que declarou sujeita á taxa : a transmissão de
propriedade a titulo de successão legitima ou testamentaria,
seja a propriedade em bens moveis ou immoveis ou semoventes,
inclusive os títulos da divida publica geral e provincial, os j
títulos da estrangeira, créditos e dividas activas, direitos e
acções, ernflm quaesquer bens que o fallecido possuir na Província ao tempo de sua morte e forem transmittidos por herança
ou legado.
I. Os parentes não sendo descendentes ou ascendentes pagam :
Até o 3° gráo, por direito civil
Além do 3° gráo, e os estranhos

10 %
15 %

II. Os cônjuges herdeiros ou legatarios pagam a taxa n,
na
razão de 10 ou 15 %, segundo sejam ou não parentes e o grá10
do parentesco.
III. Os estrangeiros estão sujeitos ao imposto nos mesmos
casos e pela mesma fôrma que osnacionaes.
. I V . Os parentes espúrios e os adoptivos quando herdeiros
pagam a taxa como estranhos.
V. Os affins em qualquer gráo pagam a taxa, segundo for o de
parentesco, quando o casamento de que provenha a affinidade
tiver sido feito sob o regimen commum ; em outro caso a taxa
será a mesma dos estranhos.
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VI. Os filhos naturaes, ainda reconhecidos legalmente, ficam
sujeitos á taxa como estranhos — se lhes for contestada judicialmente (diz o Regulamento art. 71) a qualidade de herdeiros forçados ; salvo o direito de restituição quando o reconhecimento for confirmado por sentença irrevogável.
VII. Os filhos do primeiro leito que herdarem de um irmão
pre-defunto nos termos da Ordenação Liv. 4 Tit. 91 § 2° pagam
a taxa como irmãos.
VIII. Os descendentes e ascendentes herdeiros necessários
successiveis ab intestato pagam 1/2 %. (Lei Provincial de 8 de
Junho de 1874 art. 16 § 21.)
IX. No caso de curadoria e successão provisória, na fôrma de
direito, é exigivel o imposto, salvo o direito de restituição,
apparecendo o ausente.
X. As doações (intervivos?) estão sujeitas .ao imposto na
razão de 10 %.
Como já ficou dito, este imposto sobre a transmissão de bens
causa mortis é provincial; mas a Assembléa de Pernambuco
decretando na Lei supracitada a sua arrecadação, excedeu de
sua competência, mandando arrecadar a taxa das transmissões
leslatas-on ab intestaias, de apólices da divida publica ; e
nesta parte o imposto não só implica com o geral, lançado
pelo art. 20 da Lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867 e regulado pelo Decreto n. 4113 de 4 de Março de 1868 sobre a transmissão das heranças e legados, consistentes nos ditos títulos e
seus juros ; mas ainda é illegal.
Certamente:
Não pôde ser objecto de duvida a illegalidade do imposto provincial, na hypothese de que se trata, porque vai de encontro à
Lei de 15 de Novembro de 1827, que declarou (art. 37) as
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apólices « isentas de qualquer imposto sobre heranças e lê- l
gados », disposição que foi revogada pela referida Lei n. 1507 "J
de 26 de Setembro de 1867 em favor da Fazenda Geral somente,
como se deve entender em face do art.. 1° do Decreto de 4 de
Março já citado, o qual diz:
« O imposto de transmissão das heranças e legados consis- j
tentes em apólices da divida publica fundada e seus juros per- j
tencerá, exclusivamente, á renda geral, qualquer que seja o ",
domicilio do defunto. »
i
A Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado de
16 de Dezembro de 1867, acerca do decreto alludido, é digna ,'i
da mais attenta leitura, pois que tratou as questões que se ligavam ao assumpto, a respeito do qual consultara, com a superior illustração que era de esperar do seu muito illustrado
relator. Ahi estão consignados estes princípios:

« As apólices geraes estavam isentas do imposto de transmissão causa mortis em virtude do art. 37 da Lei de 15 de
Novembro de 1827, que instituiu a divida publica fundada.
A Lei do Orçamento vigente n. 1507 de 26 de Setembro ultimo,
art. 20, aboliu aquella isenção. Ora, pertencendo fora da Corte
á renda provincial o imposto de heranças e legados, pôde entrar
em duvida se as apólices geraes ficarão d'ora em diante sujeitas
á imposição provincial.
« O projecto do Ministério da Fazenda responde pela negativa
e a Secção concorda inteiramente com esta intelligencia, que lhe
parece incontestável, ou se attenda á natureza dos títulos em
questão ou aos princípios sobre que assenta a divisão actual das
rendas geral e provincial no tocante áquelle imposto.
« A isenção de que gozavam asjapolices da divida interna do
Estado não só na Corte como nas Províncias derivava unicamente da Lei de 15 de Novembro de 1827, e se esta disposição
da Lei geral inhibia as Províncias de estenderem ás ditas apólices
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o seu imposto de heranças e legados, evidente é que a revogação daquelle favor não deu ás Assembléas Provinciaes o direito,
que até aqui não tinham, de legislar a respeito dos títulos da
divida publica fundada. Si o pudessem hoje, tel-o-hiam podido
antes ; mas isto nunca foi objecto de duvida, nunca ellas o pretenderam, posto que algumas vezes tenham exorbitado de suas
attribuições em matéria de impostos.
— A Lei Geral revogou a isenção só em benefício ãa renda
do Estado e por forçadas circumstancias extraordinariasão
Thesouro Nacional.
«Mas a todasestas razões, já por si inconcussas, accresce outra,
que a Secção reputa argumento peremptório, e que explica perfeitamente a isenção absoluta de que até hoje têm. gozado as
apólices ex vi do art. 37 da Lei de 15 de Novembro de 1827.
« As apólices do Estado não estão no caso de qualquer outra
propriedade movei; sua emissão presuppõe um contrato entre
o Estado e os tomadores desses títulos seus credores, contrato
cujas cláusulas se acham estabelecidas na Lei Geral, que consolidou uma parte da divida publica, e que, portanto, não podem
ser alteradas nem interpretadas senão pela mesma Lei Geral.
« Onde iria o credito publico si assim não fosse, si a transmissão
de fundos públicos dependesse dos ônus que a legislação de cada
Província lhe quizesse impor ?
« Não competiria mais á Assembléa Geral e ao Governo Imperial regular os encargos e vantagens inherentes à sua divida
consolidada. »
Deixamos, com pezar, de transcrever aqui integralmente esta
bella e luminosa Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de
Estado, de que foi relator o illustre Sr. Visconde do Rio Branco,
de tão saudosa memória, Consulta que é incontestavelmente um
dos florões da coroa de gloria daquelle illustre cidadão como
Conselheiro de Estado; mas o que deixamos transcripto é bastante e prova a illegalidade do imposto lançado pela Assembléa

l
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Provincial de Pernambuco (assim como as de outras Províncias)
sobre a transmissão de apólices geraes por titulo hereditário.
Também é sem réplica illegal o imposto sobre as doações,
máxima si no numero destas comprehendem-se as que são feitas
inter vivos.
Estas doações (inter vivos) pagam a taxa de transmissão para
a renda geral nos termos dos regulamentos mandados observar
pelos Decretos n. 4355 de 17 de Abril de 1858 e n. 5581 de 31
de Março de 1874 e tabellas respectivas: as outras (causa
mortis), comprehendendo esta expressão toda a doação que se
ha de realizar com a morte do doador, os legados e heranças
eoc testamento constituem uma espécie do gênero, que a décima
grava, e sendo um imposto da décima o que a Lei adjudicou á
renda provincial, é claro que nem as outras doações, que a
condição suspensiva com que são feitas fazem chamar causa
mortis, são passíveis do imposto da décima ou daquelle que a
houver substituído, nem as Assembléas Provincíaes podem
onerar com qualquer taxa semelhantes doações.
Feitos estes reparos, o imposto sobre as transmissões hereditárias eos testamento ou por successão legitima é um dos que
devem ser conservados, não podendo incorrer em censura alguma o legislador que aggravar suas taxas ou estendel-a, como
fizeram a Assembléa Geral em relação ao Município Neutro,
e a Assembléa Provincial respectiva em relação a Pernambuco,
e o têm ainda feito as de outras Províncias, mesmo ás heranças
dos descendentes e ascendentes legítimos herdeiros, necessários
e forçados.
E' verdade que as opiniões sobre este imposto divergem. Os
que o defendem ponderam que os que por elle são aggravados
não têm motivo plausível para queixar-se, e que a economia
política o justifica,
Não têm razão para queixar-se os tributados, porque a
herança não é o fructo da intelligencia, não é o producto do
trabalho do herdeiro, é um accrescimo de fortuna devido ao
acaso do nascimento, á felicidade e mesmo ao capricho das af-
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feições privadas. O imposto neste caso onera bens, que não
tinham por parte do adquirente um destino premeditado, e conseguintemente não implica desvio de capitães a que antecedentemente se pretendesse dar uma certa applicação productiva.
Não è condemnado pela sciencia; antes a economia o justifica, porque não recahe sobre a industria e apenas exige que
se dê ao Thesouro uma parte daquillo que a liberalidade de uns
ou o parentesco de outros nos fez adquirir ao acaso e gratuitamente, e isto mesmo no momento em que recebemos e antes de
podermos dar uma applicação qualquer. A sociedade exige uma
compensação da guarda e das garantias que outorga a taes
bens em beneficio de seus possuidores. (Pereira de Barros—
Apontamentos de Direito Financeiro Brazileiro.)
Encarados sob o ponto de vista econômico (pondera o Sr. H.
Passy—DictionairedeVeconomiepolitiqueverb.— IMPÔT), os
impostos sobre a transmissão, por via de successão, nada têm
que os torne particularmente—penosos (regretables); elles não
fazem mais que attenuar a vantagem annexa á possessão de um
augmento de riqueza, e não vêm de nenhum modo pesar nem
sobre a industria, nem sobre a situação daquelles que os
pagam.
Estas reflexões nos occorreram ao espirito ao recordarmo-nos
das censuras descabidas que se fizeram á Assembléa Provincial
de Pernambuco e á Administração dessa Província por haver
aquella sujeitado ao imposto de que se trata as heranças dos
descendentes e dos ascendentes legítimos, herdeiros necessários
e forçados.
O imposto sobre as heranças e legados continuou em todos os
exercícios subsequentes ao de 1874—1875 até 1882—1883 inclusive, sendo pela Lei attinente a este ultimo exercício modificadas as taxas respectivas.
O § 22 impoz 30$ por venda de escravos e 60$ sendo a venda
feita por procurador.
Este imposto corresponde á antiga meia . iza de escravos, que
se pagava na compra e venda delles ex vi do Alvará de 5 de
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Junho de 1809 § 3°, e foi declarado—provincial pela Lei n. 99
de 31 de Outubro de 1835 art. 11.
Nenhum imposto geral grava a transmissão da propriedade
escrava. Conviria, porém, que esse imposto fosse considerado
geral para ser applicado ao fundo de emancipação, sendo
mesmo a respectiva taxa aggravada.
Algumas Assembléa? Provinciaes, e entre ellas a de Pernambuco, trataram nos últimos exercícios depois do de 1874 — 1875
de elevar as taxas do imposto de que se trata, maximè sendo os
de escravos vendidos para fora da Província.
As Assembléas do Norte que assim têm procedido, miram a
impedir por esse meio indirecto — a emigração do elemento servil, pensando deste modo servir os interesses da grande lavoura,
que entre outras dificuldades—assoberba-a já a falta de braços.
As Assembléas do Sul ao contrario pretendem obstar a
importação de escravos, procurando diminuir a nuvem que se
forma densa em seus horizontes, e da qual podem dizer com o
cantor dos Luziadas:
Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças apparece.
E o resultado destas disposições com fins encontrados será a
suppressão completa desse novo e vergonhoso trafego de carne
humana entre as províncias do Império, trafego que o Governo
se deve esforçar por fazer cessar completamente, si não quizer
cedo ou tarde ver succeder no Brazil o que ha alguns annos *'
succedeu aos Estados-Unidos da America do Norte.
Mas para conseguir esse fim os impostos differenciaes, além
de ser um meio muitíssimo lento, são inefflcazes.
O meio é prohibir-se absolutamente o transporte de escravos
de uma Província para outra, sob pena de serem considerados
livres os escravos transportados clandestinamente, soffrendo as
embarcações que os transportarem penas severas, considerandose esse trafego — pirataria.
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A-lére o regulamento,; que a desenvolvei,. deverão prevenir e
garantir os interesses dos-senhores, que houverem de mudar de
domicilio e: tiverem escravos que os devam!'acompanhar,
limitando-se, porém, a ex.eepção áquelles que forem possuídos
pelo menos-ha seis*mezas antos da viagem.' ' ,
O § 23--manda • cobra» 100/í,' a-titudo de novos e velhos
direitos por-nomeação, 'aposentadoria, jubilação e taittbem remoção e accesso dos empregados.provinciaes:
-Corresponde este imposto- aos antigos —Direitos'de chancellariafr-v fundidos nos.— Nov-os.« velhos dineitogude chancellaria—<-,de que. a Lei de 31 de Outubro de4835 deixou —
parte para a renda provincial - i ;
O Thesouro Nacional pelas Ordens ns.-<112 de 17 de>Agosto,
125 de,- 25 de Setembro^ 167ide£j de Dezembroíde 1847 e 146
de »28,de Abril de 1858,/explÍGou como.se devia fazer-a distincção dos novos e velhos- direitos.^que. pertencem aprenda
geral <ÍQS. -que pertencem á provincialw
Este imposto continuou até o exercício de lS83f»* 1883
inclusive,-sendo, 1 porém, elevada -a taxa > a 15 °/0 depois de
1876-^1877, até'0 de 1880^-1881, voltando em 1881-4--1882e
1882—1883 a 10%. ...
• O § 2í manda cobrar:5%'de,.cada'ibilhete-'de-loteria ; de
outras -Províncias, 1:000$; por casa de 'gatrantia de bilhetes
e 2% dos prêmios maiores de 400$.das1;loteria/s da Província.
Envolve este paragrapho três diversos impostos;.
•
• a). Imposto sobre as loterias de outras Províncias—5%.'
5 y Idern idem as casas; que venderem bilhetes, garantidos
(casas de garantia ), isto é — que asseguram ao portador do
bilhete o reembolso em todowcaso -do valor delle-—l :000$000.
c) Imposto, finalmente, sobre os prêmios maiores de 400$
das loterias, concedidas pela Assembléa Provincial e extrahidas
na protincia — 2 % •
O primerio tem tido mais de uma vez contra si o voto do
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Conselho de Estado (*); lembraremos entre outras a Consulta da
Secção do Império de 6 de Novembro de 1848, relator o finado
Conselheiro M. A. Galvão, votos osSrs. Limpo de Abreu
(actual Visconde de Abaeté) e finado B. P. de Vasconcellos,
acerca da Lei Provincial da Bahia que tributou com 50 % os
bilhetes de loterias de outras Províncias que ali se vendessem ;
a Consulta da mesma Secção de 8 de Março de 1855, relator o
Sr. Visconde de Olinda (depois Marquez do mesmo titulo),
rotos os Srs. Viscondes de Sapucahy e de Monte Alegre, sobre
a Lei Provincial de Pernambuco, que lançara o imposto de
1:000$ sobre as casas, que vendessem bilhetes de loterias
de outras Províncias, e o de 25 % sobre o valor das cautelas
desses mesmos bilhetes.
Entendeu sempre o Conselho de Estado, e o disse nessas e em
outras consultas, que estes i m postos d e verão s"er revogados, n3o
só porque por sua exageração impossibilitavam a venda das
loterias das outras Províncias, mas também porque offenãiam
os impostos geraes.
O segundo imposto tem um grande defeito: legitima uma
industria, que constitue uma verdadeira loteria supplementar
em beneficio do emprezarioe sem preceder concessão legal.
Si não todos, os mais respeitáveis economistas de que temos
alguma lição, condemnam as loterias como um jogo pernicioso
e muito contrario á moral publica.
Si esta these pôde soífrer excepções, que autorizam o Poder
Legislativo a conceder em certos e determinados casos algumas
loterias, nada mais irregular, que, á sombraHessas loterias,
se arranjem outras em proveito puramente particular; e cujo
maneio escapa á acção fiscal das autoridades, a quem a previ(*) Toda a argumentação contra este imposto lançado nas Províncias cahiu perante
o acto do Governo Imperial quoprohibiu fjrmalmeuto' em 1878 a venda na Corte do bilhetes das loterias proviueiaes.
A Província do Rio do Janeiro logo reagiu impondo uma forte taxa sobro os bilhetes
oa Corto, adoptando um novo plano mais vantajoso que o daquellas loterias, ele.
Não somos apologista das loterias, antes as detestamos o as quizoramos ver abolidas
completamente mas esses impostos,essas prohibicões sãu illegaos, precisam do f u n d a m e n t o
constitucional o não servem senão para enfraquecer a cadeia que prende umas ás outras
Províncias e estas á Corte.
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ciência da Lei submetteu aquellas, no louvável intuito de evitar
os grandes abusos de que podem ser occasião.
Essa garantia de bilhetes nada menos é do que um novo engodo, que torna as loterias mais perigosas. (*)
De ordinário exercem essa má industria agentes da administração das loterias, que têm casa de vender os respectivos
bilhetes, e pelo preço dos quaes exigem uma quota addiciona],
que nunca é menor de 1$ por bilhete, em razão da qual fica
a casa obrigada a restituir o valor legal do bilhete — por ella
vendido, se ellé não obtern prêmio algum. Para isto o bilhete
garantido recebe um carimbo especial, que o distingue dos não
garantidos.
Não cansaremos aattenção do leitor demonstrando os abusos
a que esse negocio pôde dar legar; a simples exposição, que acabamos de fazer, nos parece bastante, e assim passamos adiante.
O terceiro imposto é sem duvida illegal, visto assentar em
matéria tributada por leis geraes, e, offendendo assim os impostos geraes, contravem á disposição do art. 10 § 5° e art. 12 do
Acto Addicional.
A matéria sobre que recahem estes impostos está sujeita aos
seguintes arrecadaveis para a receita geral: 20% sobre o capital das loterias e 15 % dos prêmios maiores de 1:000$ (**) ;
estando também os respectivos bilhetes sujeitos ao imposto do
sello dos papeis, isto é, á taxa de 150 réis cada um, que corresponde para os bilhetes das loterias da Província de que se trata,
que custam 5$ cada um, a um imposto de 3 %•
(') O Decreto n. 6972 do 20 de J u l h o do 1878 rovogou o outro do 20 de Agosti do (870
n. 2 8:>, que p < i n i i l l i r a a incorporação do uma companhia destinada a segurar bii notes do
loteri..s dii E t.ido.
E aqui o seguro rcfoiia-fo sómonto aos impostos lançados sobre as l lorias — obrigandoíó a conijjantüa ao pagamento integral di>s prom os ficando a cargo da companhia os impostos. A g,r mtia em Pernambuco, porém, vai mais longe como se disse: garante mais
aos garantidores.
(") Estavam sujeita* as loterias a o?tes impostos em 1874, e havendo excepções em favor
de algumas, que omittimos por lircviduiln e n:ida fazem ao caso ile que se trata o ó o
objoclo deste t r a b a l h o . A Lei n . 2940 de 31 de O u t u b ' 0 de 1879, art 18 n. 3 á 3° n. 7, elnvoü
os impostos sobro loterias a 30 "/„ sobre o capita o « 2!) n/0 sobie os piemios, com oxrepcão
das concedida», I or Leis provii ci;ie . em boi efiro de casas de carHado, eslah lerimentos
pi is e ile ifislrucrão primaria existentes nas Pr vi cias, e quo nestas forem oxtrahidas ;
ficando taes loterias sujeitas somente ao imposto de selío.
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O sempre lembrado Sr. Visconde de Uruguay no -seu excellente livro — Estudos Práticos sobre a administração das
Províncias do Brazil— propõe e discute a seguinte questão :
A matéria que; é contribuinte para a renda geral, pôde sel-o ;
também para a provincial ?
Esta questão, segundo refere o illustrado conselheiro, já
havia sido posta perante o Senado pelo Sr. Visconde de Jequitinhonha nestes termos : A matéria já contribuinte para a renda
geral pôde ser onerada de novo imposto para a renda provincial ?; E pôde ainda formular-se nestes outros termos :
« A única circumstancia de recahir o imposto provincial
sobre matéria já contribuinte para a renda geral é bastante para
ser declarado offensivo dessa renda e como tal annullado, ou
depende a annullação do gráo da oífensa ? »
. O illustre conselheiro cita differentes Consultas do Conselho
de Estado e decisões do Governo, declarando contrários ao Acto
Adcücional impostos provinciaes, que gravam matéria já tribu*tada pela Assembléa Geral, porque as Assembléas Provinciaes
não podem lançar impostos sobre os objectos de que a Assemblèa Geral tem feito matéria contribuinte.
Mas a commissão de Assembléas Provinciaes da Câmara dos
Deputados em 22 de Julho de 1840 (refere ainda o citado Conselheiro) sobre Leis Provinciaes do Ceará, estabelecia que as
imposições geraes eram offendidas e prejudicadas pelos impostos provinciaes quando eram de natureza a embaraçar e
tolher a percepção daquellas, e por certo, concluiremos com o
illustre Sr. de Uruguay, embaraça e tolhe a percepção da imposição geral a imposição provincial que por qualquer modo
ataca a sua fonte, estancahdo-á ou rarefazendo-a.
O § 25 impõQ 10 % sobre a venda dos bens de raiz de corporações de mão morta, excépto as que mantêm estabelecimentos pios.
Este imposto Coincide com o antigo da —Siza sobre a compra
e venda de bens de raiz—, que hoje substituo o de — Transmissão

de propriedade,— regulado pelos Decretos de 17 de Abril de
1869 e de 31 de Março de 1874.
O imposto da siza foi um dos :: que a Lei de 31 de Outubro
de 1835 reservou expressamente para a renda geral (art. 11
n. 22); é, pois, incontestável a illegalidade do imposto provincial
de que agora se trata, porquanto não pôde deixar de considerar-se esse imposto contrario ao Acto Addicional e exorbitante da esphera traçada ás Assembléas Proyinciaes pelo art. 12
daquella Lei já citada de 31 de Outubro de 1835.
O Exm. Ministro da Fazenda no relatório que leu á Gamara
dos Deputados em 1861 indicava como exorbitante a Lei da Asseinbléa Provincial da Bahia de 3 de Agosto do anno anterior,
que lançara o imposto de 2 %' sobre a compra.e venda de bens
de raiz, e sendo a este imposto applicada, a doutrina sempre sustentada pelo Conselho de Estado de que as Assembléas Provinciaes exorbitam de suas attribuições, infringem q Acto
Addicional lançando impostos sobre matéria já contribuinte
para a Fazenda Geral, é elle sem duvida condemnado pela Consulta,; da Secçào de Fazenda de : 24 de Novembro de 1842, relator o Sr. José Antônio da^Silva Maya; pela de 20 de Outubro
de 1856, relator o Sr. Visconde de Jequitinhonha, e por^ouíras.
. A estas razoes accresce ainda que tem sobre os bens.de
corporações de mão morta a Fazenda .Nacional,um direito eminente, pois -que pela extincção .dessas corporações esses bens • se
devolvem á plena propriedade da nação, e, portanto, impor
sobre elles a Assembléa Provincial é impôry ainda, que indirectamente, sobre a Fazenda Geral.
.0 imposto da siza na compra e venda dos bens de raiz foi
sempre considerado como dos nossos, mais vexatórios impostos,
s.egund.0 pondera um illustradç>,funcciopa:rio —empregado na alta
administração da:Fazenda,(Sr. conselheiro Pereira de-Barros—
Apontamentos do Direito Financeiro-*-Rioáe Janeiro 1855).
No seu relatório do anno de 1828 o finado Sr. Marquez de
Abrantes, então Ministro da Fazenda, já propunha a abolição
de um imposto que affecta directamente o capital, obsta o
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desenvolvimento da riqueza e posterga todos os princípios de
economia e de administração.
Igual condemnação mereceu esse imposto do Sr. Conselheiro
Saturnino de Souza de Oliveira Coutinho.
Foi certamente attendendo a tão justas reclamações que o
Poder Legislativo Geral, não podendo riscar do orçamento do
Impario um imposto tão rendoso, como é esse da siza, sem prejudicar o equilíbrio da receita e da despeza, reduziu a sua taxa
de 10 % a 6 % pela Lei n. 514 de 28 de Outubro de 1848
art. 9° § 22.
Seria nullificar o effeito benéfico desta lei consentir que ,,as
Assembléas Provinciaes tributassem os contratos de transmissão
dos bens de raiz, ainda mesmo limitando-se o imposto a gravar
as transferencias dos bens pertencentes a uma certa classe de
possuidores. (*)
O § 26 manda arrecadar 25 % sobre a renda das casas em
que se acharem estabelecimentos de commercio em grosso ou
a retalho, armazéns de recolher ou de deposito, trapiches,
armazéns de algodão, fabricas de rape, casas de drogas, boticas, armazéns de vender madeiras e outros materiaes, photographias, salvas as isenções anteriores, etc.
Este imposto continuou em 1875—1876, sendo, porém, a taxa
18 %> que em 1876—1877 passou a 20 %, que continuou ato
1879—1880. No exercício seguinte de 1880—1881 foi substituído na capital por uma taxa de 60 % addicionaes ás imposições geraes de industrias e profissões cobradas sobre as bases
jisw imposto
imposto na
na transferencia
transferencia de
de bons
bons das
das corporações
corporações de
do mão
mão morta
morl foi^supprimido
(*); Esto
nos orçamentos
"os subsequentes para os o ;orcítííos
;orcicííos de J87.3—1^760
i87,3—1^76 o se^iiínUa
seiruíntos aiv
ate ionz—IQOJ
1882'—1883
i n c l u s i v e ; sendo sub>t.tnido por n m imposto abrangendo todas as i.ransferuncias de imIDOTÔIS
e
cuja
taxa
em
1875—1876
foi
do
i/3
%,
soado
elevada,
em
1876—1877.
a 1/2 % e
depois a i %.
A Gale impo.slo, poi-; -"T" ' "

___t w ,„.„„
c o n t i n u o u eni 1876—1877 j mas 110 exe
20 %. o assim continuou até 1882--1F83.
E,to ultimo imposto coincide com a segunda declina ou décima das corporações de
mã'> moria, qua é gera], e o prejudica, cii-cuinstancja.quí) alíecta á sua lega idade; eo
exagero do s'ua taxa o torna i n j u s t o , anti-oconnmico o prejudicial,
isto não precisa demonsl.racãb : lal é o imposto l
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das ditas imposições; isentas as emprezas e estabelecimentos
sujeitos a outras taxas especiaes (Lei Provincial n. 1499 de 29
de Julho de 1880 art. 2° § 19), continuando como anteriormente
a taxa de 20 % nas demais cidades, villas, etc. da Província.
O imposto continuou nestes termos nos exercícios de
1881—1882 e 18S2—1883.
O § 27 manda cobrar 8 % sobre a renda das casas em que
se acharem escriptorios, consultórios, ca;-tonos, inclusive os
dos solicitadores de causas.
Este imposto continuou com pequena alteração nos exercidos
de 1875-1876, 1876—1877, mas no exercício de 1879—1880
achamol-o com a taxa elevada a 12 %. Do exercício de
1880—1881 em diante foi supprimido.
O § 28 sujeita á taxa de 6 % da respectiva renda as casas
em que se acharem estabelecimentos commerciaes fora da cidade
do Recife, assim como as em que se acharem, em toda a Provincia, cocheiras, hotéis, botequins, casas de pasto, cavallariças de
aluguel e recolhimento, olarias, fabricas e officinas, exceptuadas as ruraes, e as que tiverem dez discípulos brazileiros em
constante aprendizagem.
Continuou este imposto no exercício de 1875—1876. Em
1876—1877 foi a taxa elevada a 8 % ; em 18', 9—1880 a taxa
era de 10 %; em 1880—1881 e dahi em diante foi uniformisada a taxa e elevada a 20 %. (Lei citada n. 1499 de 29 de
Julho de 1880 art. 2° § 19.)
O § 29 impõe 1:000$ por casa bancaria e de descontos;
100$ por casa de transacções de cambio, e por casas que
fazem profissão habitual de operações de credito e de descontos,
por emprezas anonymas ou agencias; 500$ por casa de
agencias ou consignações; 1:000$ por casa de venda de
jóias em grosso; l: 000$ -por casa de penhores ; 500$ por
estabelecimento ou escriptorio na cidade do Recife, em que
se agencie a venda de pólvora ; 500$ por casa em que se
vender o dito gênero a retalho ; e 10$ por pequenos depósitos,
dessa mesmo gênero, fora 4a cidade.
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C.oaa estes impostos aconteceu o, mesmo que cora os anteriores
.seus congêneres: foram mantidos, com pequenas ; e pó u cevam pocían.íes viariante.s,,, nQs..êX9rcicios< subsequentes de 1875—1876
a ,1882—18,83.
i , „
Todos estes impostos, porém, gravam industrias! e profissões,
que são passíveis do imposto geral .creadO" .pela Lei. n. .,1507
de .26 de Setembro. de-:1867 art.; 11 e,.regido pelos, Regul%mentos annexps ao,s, Decretos, n. .4346. de ãO.de.i.Marco de 1869. e
n. 5690 de 15 de Julho de 1874, e tabellas m s andada,s,executar pelo, Decreto n. 6980 de 20 de -Julho- de 1,878.
• > O ..actual imposto geral de industrias > e'-pro.-ft?$ões ,. como*é
sabido,: substituiu o antigo imposto de/ lojas e,, outras industrias creaclo pelo § 2° .do Alvará' de- 20- de Outubro de 1812
;e outras ; leis- posteriores.
.... Essa imposta, ficoji. pertencendo á renda geral segundo a
divisão feiía.pelayLei n;. 99 de 31 de Outubro de 1835 art. 11
n. 46, .embora com a. applicacão; especial) que lhe dera p. Alvará
de, .sua .creação.
As,sioi G.S:iinpostqs. .provinciaes . de qoe ora se trata incorrem
na censura de illegalidade por gravarem .matéria já tributada
pela Asaembléa-Greral, e por prejudicarem ,0 imposto (geral.
Q imposto .geral lactualmente arrecadavel, e: que substituiu o
antigo imposto 'de lojas*, .etc., i . foi decretado no intuito de ser
melhor repartido o sacrifício do contribuinte^ , fazendo -se concorrer para a despeza publica muitas, industrias e profissões,
que .nada, paga v,an> pela.: antiga legislação, coraquanto ,/a importância de seus réditos permitte-se-lhes commodam-ente, -concorrer-: com;;- as d0snais->na .satisfação desse ônus .civil.
O imposto, porém-; constando- de uma.,taxa • fixa-' e.. outra proporcional, esta jião. excede- em caso. algum •-. de 20 % do .valor
locatiro do prédio ou, local,, que servir para o exercício da industria ou. profissão contribuinte, e aquella se regula j-por
tabellas segundo as quaes'não ha um só estabelecimento na
capital da Província de Pernambuco que pague para os cofres
rgeraes o alto imposto d,e 1:000$, que a Lei Provincia-1 de
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1874 exigira de diversos,.e continua a exigir a ultima Lei de
Orçamento n; 1713 de28 de Julho de 1882.
Os bancos, suas agencias filiaes, as casas bancarias ou de
desconto e outras mencionadas no § 1° do art. 19 da lei que se
acaba de citar, estão sujeitos ao imposto enorme de 2:000$
cada uma ; entretanto : que o imposto geral é apenas de 900$,
que recaliesobre os banqueiros naquella Província; e mais 20 %
do valor locativo do prédio em que tiverem o escriptorio, o
qual, suppondo que seja de 1:000$, o total a pagar de imposto
será 1:100$.
As agencias filiaes dos bancos naeionaes ou estrangeiros
pagam o imposto geral como bancos, ou como agencias de companhia, quando o banqueiro principal é uma companhia, em todo
o caso muito menos que o imposto provincial.
Qualquer dos estabelecimentos de que trata o § 26 da Lei
Provincial dê' 1874 e de que exige o imposto de 25 %, e que pela
lei de 1882 manda arrecadar a taxa addicional de 60 %, sendo
o valor loeativo do prédio-ou local em que funccionem, termo
médio, 1:500$, contribuirá para os cofres provinciaes, pela
primeira lei, com 375$; e pela segunda com 900$, se a taxa
addicional se deduz do valor locativo, apurado pela, repartição
geral, como aliás se comprehende que deve ser, attentas as palavras — cobradas sobre as bases de ditas imposições —de que
se<seriviu o art. 2 § 19 da Lei n. 1499 de 29 de Julho de 1880.
Agora o imposto geral.
- .Sendo o estabelecimento contribuinte um armazém de-fazendas
(mercador.por grosso), sujeito, portanto, ás taxas dasitabellas—
A— (1 a classe) e — D — (1 a classe), teria de pagar:
Taxa fixa ( t a b e l i ã — A — 1 a classe na capital de
Pernambuco)
90SOOO
Taxa proporcional (tabeliã — D —1 a classe) 20% do
valor locativo l :500$000
300$000
Total..

390$000
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Muito menor, quasi a 3a parte do imposto provincial!...
Admitta-se, porém, que a taxa addicional, que actualmente
constitue o imposto provincial, em vez de deduzir-se do A^alor
locatlvo do prédio occupado com a industria, o é do computo
total dos direitos geraes. Neste caso a Fazenda Provincial arrecadará no caso figurado somente 234$, imposto ainda assim
elevadíssimo, e que determinar deveoretrahimento da industria
e, portanto, o prejuízo da Fazenda Nacional, pela diminuição de
suas rendas provenientes desse facto.
Muitos mais exemplos se poderiam exliibir, mas não é isto
^
preciso, porquanlo a these que elles teriam de demonstrar não
pôde serobjecto de questão.
Que importa ás Províncias que seus impostos matem a industria externando-a? Augmeuíarao suas taxas e estará tudo
feito.
Não é o mesmo, porém, para o Thesouro Nacional, que verá,
sem lhe poder dar remédio, diminuir sua receita ou, para obviar
esse inconveniente, terá de recorrer ao expediente, não menos
prejudicial, da aggravação das taxas de importação e de exportação, ou, pelo menos, não as poderá minorar, como, aliás, a prosperidade nacional tanto o exige.
Eis ahi!
« Urge, pois (dizia o Sr. Visconde de Inhomirim, terminando
o seu relatório em 1859) uma providencia que obste a que as
Assembléas Provinciaes exorbitam de suas attribuições na creação de impostos para as despozas provinciaes e municipaes. »
O § 30 da dita Lei de 1874 tributa com 200$ cada uma
casa de deposito de kerosene, e com 15$ a que vender esse
gênero a retalho na cidade do Recife.
O § 31 tributa com 100$ a casa que vender roupas,chapéos
de sol, obras de selleiro e de, marcenaria feitas em paiz
estrangeiro, e com 20$ a que tiver á venda qualquer objecto
de que &aj$ pro4ueío.sjmijar m Província,

IMPOSTOS PROVINCIAES

91

O imposto sobre casas de deposito de kerosene foi elevado pela
Lei do Orçamento Provincial para o exercício de 1882—1883 a
500$, ficando sujeitos a este mesmo imposto os depósitos de
carvão de pedra terrestres e marítimos: o outro imposto de
15$ abolido e as casas em que se venda o kerosene a retalho
sujeitas ao imposto commum lançado pela dita lei e que já ficou
analysado.
O imposto de 100$ sobre casas que venderem chapéos de
sol e outros artefactos estrangeiros ficou no dito exercício de
1882—1883 supprimido e as ditas casas subaiettidas ao já referido imposto commum dá que ha pouco sã fez menção.
Contra aquelles impostos, porém, da Lei de 1874 militam as
mesmas considerações que acabamos de fazer em relação aos
lançados pelos §§ 2G a 29, accrescendo que, pesando, posto que iadirectamente, sobre gêneros de importação, vêm a peíar sobre
esta difficultando-a, como em outro logar ficou demonstrado.
O imposto sobre casa << que vender qualquer objecío de que
haja similar na Província » é tão singular, que faz logo lembrar
a censura contra quejandos impostos, proferida pelo Sr. Stuart
Mill, nas seguintes palavras:
« Existem ainda nas leis financeiras dos Estados europeus
modernos impostos desse gênero, comquanto em muito menor
numero do que nos Estados semi-barbaros, que ainda não aceitaram a influencia européa. Em alguns desses Estados não ha
quasi acto algurn da vida do homem, que não sirva de pretexto
a qualquer exacção fiscal; não ha quasi acto, além da rotina
quotidiana, que se possa praticar sem obter antes de algum
agente do Governo uma licença, que não é jamais outorgada
senão mediante pesado dispendio... »
O imposto de 20$ de que se trata é vexatório, n3o tem razão
de ser, pois que nem ao menos serve-lhe de desculpa a pretenção
de proteger alguma industria importante da Província.
O §32 sujeita á taxa de 100$ cada cor-retor commercial,
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ou agente de leilões; de 1:000$ cada caixeiro de corretor
matriculado no Tribunal do Commercio, e por agente auxiliar
do .commercio intitulado gratuito ; de 2:000$ cada casa de
compra e venda ou quaesquer transacções sobre escravos; e de
20$ de inculcador de venda dos mesmos.
Estes impostos também foram supprimidos uns, e fundidos
outros em impostos com differente denominação, mas afíectando
em todo o caso a mesma matéria attingida pelos que ficam
relatados. c)
As industrias oneradas por esses impostos estão sujeitas ao
imposto geral de industrias e profissões, segundo as tabellasjá»
mencionadas, e que mandou executar o Decreto n. 6980 de 20
de Julho de 1878.

semelhante industria ^— casa de commissão de escravos — na
cidade do -Recife sujeito ás seguintes taxas para a Fazenda
Geral:

l

l

Nestes termos .pagam de imposto geral:

Os corretores de
Os agentes de leilão
Despachantes da Alfândega

fundos públicos
mercadorias
navios

255$000
•"150$000
75$000
300$000
45$000

Agente de corretor
' Metade das taxas estabe- 1
lecidas para os despa- S 22$500
Ajudante de despachante.
chantes
1
Trapicheiro
375$000
•
O vendedor de escravos pagava o imposto ao Thesouro
Nacional, isto é, para a receita geral — como emprezario
commercial, e, portanto, tinha de satisfazer a taxa fixa de
300$ e a proporcional de 20 % do valor locativo do prédio
ou local em que exercia a industria.
Mas a Lei do Orçamento Geral de 31 de Outubro de 1879,
art. 18 n. 8, lançou sobre a casa de commissão de escravos a
taxa .especial de 2:000$, além dos demais impostos a que
estiver sujeita: ficou'por conseguinte aquelle que exercer

'1

Imposto de industrias e profissões
Taxa fixa — T a b . A'3a classe
Taxa proporcional — Tab. D 2a classe
10 % do valor locativo
Taxa especial da Lei de 1879

$
2:000$000

Total

2:022$000''

22$000

ao qual tem de accrescer o quantum da taxa proporcional.
Os agentes commerciaes intitulados gratuitos, que a Lei
Provincial sujeita á taxa de 2:000$, não sabemos o que
seja; salvo si por essa denominação quiz ella indicar
aquelles a quem o commercio denomina « zangões » ; mas
estes exercem clandestinamente industrias para o exercício das
quaes a Lei Geral exige certas habilitações e um titulo expedido
pela autoridade. Esse exercício clandestino é um abuso que
não pôde nem deve ser autorizado, como de certo modo o é,
pelo pagamento do imposto provincial.
Além disto a Assembléa Provincial por tal guiza vem a
legislar, apezar de sua maior incompetência, sobre assumptos
que se referem a economia e disciplina das repartições publicas
geraôs e que estão única e exclusivamente sob a jurisdicção das
autoridades e do poder geral.
O § 33 impõa 100$ sobre casa de modas.
O § 34 impõe 50$ sobre casa que tiver um bilhar, e mais
20$ de cada bilhar que accrescer.
O § 35 impõe l % nos objectos vendidos em leilão, excepto
sendo o leilão judicial.
O primeiro imposto recahe. sobre matéria tributada pela
Assembléa Geral ; mas aqui o abuso não foi da Assembléa
Provincial.
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Como em outro logar se disse, o imposto das casas de leilão e
de modas foi na partilha de 1835 adjudicado ás Províncias,
apezar do que a Assembléa Geral mandou em 1844 arrecadar
esse mesmo imposto para a reoeita geral. O imposto sobre casas
de bilhar está no mesmo caso ; era elle u m ' dos que se arrecadavam a titulo de — contribuição da policia — e que, com as
demais que com elle sob esse titulo se arrecadavam, ficou
também pertencendo á receita provincial.
Estes dous impostos assim coincidem hoje com o imposto
geral de — Industrias e profissões — regido pelo Regulamento já
citado de 31 de Março de 1874 e tabellas mandadas observar
p?lo Decreto de 20 de Julho de 1878.
A matéria do ultimo imposto (l % das vendas em leilão),
que é imposto de transmissão, estava sujeita pelo Regulamento
n. 4355 de 17 de Abril de 1869 e tabeliã respectiva ao imposto
geral lançado pela Lei já citada n. 1507 de 26 de Setembro de
1867 art. 11, e pagava a taxa de l %, ou de 4/8 % si os bens
pertenciam a massas fallidas.
O Regulamento posterior de 31 de Março de 1874, alterando
aquelle, não- comprehendeu para o pagamento do imposto a
transmissão de bens moveis, mesmo no caso de venda em leilão ;
e por isso essa taxa se deve reputar supprirnida: sendo conseqüência disto — que o imposto provincial não grava mais matéria
tributada por Lei Gera] e assim está escoimado dessa espécie
de illegalidade.
O § 36 manda arrecadar 30$ por escravo empregado em
serviço de alvarenga ou canoa de carga e descarga.
Este imposto não tem correspondente no orçamento geral, •
mas os fretadores de embarcações miúdas (botes, lanchas,
canoas etc.) estão sujeitos ao imposto de industrias e profissões e pagam (tabellas de 20 de Julho de 1878), na cidade
do Recife, a taxa fixa de 15$, tendo uma só embarcação;
e tendo mais de uma, além da taxa fixa, a proporcional da
t a b e l i ã — D — 2 a classe, isto é, 10% do valor locaíivo do'
prédio em que for exercida a industria.

Mas este imposto provincial, de que se está tratando, tem
um mérito, que pó.le justifical-o: é obrigar, os emprezarios
dos serviços a que se prestam as embarcações, a que allude
o imposto, a empregar nellas homens livres, abandonando
o serviço escravo. Sob este ponto de vista o imposto deve
não só ser mantido, como deveria mesmo, si fosse possível, ser
ainda elevado. (*)
O § 37 manda cobrar 2$ por tonelada de alvarenga ou
barco de carga e descarga e de reboque; e 1$ por dita
de canoa empregada no serviço dos portos, navegação dos rios
e costa da Província.
É este um verdadeiro imposto de ancoragem, que grava
fortemente e mais amesquinha a pequena e insufficiente marinha mercante nacional -que existe no Império, e que é uma
industria que demanda séria e mui efficaz protecção dos póderes do Estado.
Assim como a grande marinha mercante é o viveiro
da marinha de guerra, assim também a pequena marinha,
essa que se emprega no serviço de carga e descarga dos
portos, ou que faz a navegação de pequena cabotagem, é a
escola onde se começa a formar o marinheiro ; e apoquental-a com impostos é, sem duvida, promover a sua aniqu ilação.
A respeito deste dá-se a coincidência notada quanto ao
anterior, com o imposto geral de industrias e profissões.
O imposto em questão, porém, não fere somente as embarcações do trafego do porto, que attinge o imposto geral; vai
mais longe e onera também as que se empregam na pequena
cabotagem, matéria que não pôde ser comprehendida em im-

(*-| Este imposto foi substituído desde o exercício do 1879-4880 polo do 20;! por escravo, quu exercer o officio do inagarofu, ou outro leniço mecânico, na ciJadu tio Kecilo.
Por e'ta mesma Lei allor.u-so o iuiposl.i segui ,tj : (á o7j ficando elle assim: 2 aJU por tonelada de alvarenga ou canoa .lê caiga ou do,ca ga no porto ; 8U réu pur volume üeearga —
por bHldeaçao ; 36.) róis pur pipa ou vasilhame, guardada a proporção - sendo este imposto
(diz a Lei) só — compreh.ensií'0 dos gêneros dii Provtncu.A incoustitueionali,l.i.le e a iueouvo.iieuci i dasto ultimo imposto não precisam demonstrar-se, saltam á vista, são do simples intuição l l
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postos provinoiaes -pela estreita relação em que está com os
interesses geraes do Estado.
A Assembléa Geral Legislativa, comprehendendo. o -máximo
interesse que tinha o Império em desenvolver, quanto possível*
fosse, a navegação nacional, dispensou de todo o tributo a,
cabotagem, mesmo a grande cabotagem feita por navios1
nacionaes.
Emfim a Lei n. 2670 de 20 de Outubro de 1875 arfr. 11 n. 5
aboliu o imposto de .ancoragem, que substituiu pelo imposto
de pharóes, cuja arrecadação regulou o Decreto n. 6053 de 13
de Dezembro do mesmo anno.
Mas a Assembléa Provincial, contrariando as vistas 'do Governo, transtornando os cálculos em que assentara o Orça-'
mento Geral, fazendo falhar as previsões do Poder Legislativo',
revive o imposto que este aboliu, e o revive sob uma fórioa
mais onerosa e quasi absurda !
E este imposto continuou,' sendo ainda contemplado na Lei
n. 1713 de 28 de Julho de 1882, art. 19 § 11.
O '§ 38 impõe 2$ por escravo residente nas cidades;
villas e povoados, maiores de 12 annos, empregados no serviço
agricola, e 5$ pelo que for recolhido a requerimento de seu
senhor á casa de detenção ou por andar fugido.
Manda este paragrapho cobrar dous impostos differentes':
Uma taxa de 2$ por escravo que residir nas cidades, villas
e povoados empregado em serviço agricola.
Uma taxa de 5$ pelo que for recolhido á casa de detenção, seja a requerimento de seu senhor, seja por andar fugido1;
O primeiro assenta em matéria tributada pela Assembléa
Geral, accrescehdo que :
A taxa de escravos na partilha de 1835 ficou reservada
para a renda geral, sendo até um dos impostos que tinha applicação especial. (Lei de 31 de Outubro de 1831 art. 11 n. 50.).
Diversas Leis geraes contêm disposições sobre este imposto
que foi por diversas vezes modificado, ampliado e restringido,
sendo actualmente regulado pela Lei de 26 de Setembro-de 1867

art. 18, e pela de 31 de Outubro de 1879 art. 18 § 3° n. 6,
sendo que a matricula dos escravos e arrecadação da respectiva
taxa se regem pelo Decreto n. 7536 e Regulamento que o acompanha, de 15 de Novembro de 1879.
Nenhuma lei geral, porém, sujeitou á taxa de escravos —
os que se empregam no serviço da agricultura ; pelo contrario taes escravos têm sido sempre expressamente;exceptuados do imposto.
Quando as urgências do Estado, resultantes da satisfação
dos pesados encargos que lhe impunha uma guerra, movida
em desaffronta da honra nacional, fez que o Governo Imperial
não trepidasse ante o dever de recorrer ao patriotismo dos
brazileiros, exigindo-lhes por meio de novos impostos os recursos de que precisava o Erário Nacional, tendo sido lembrada
uma taxa módica sobre aquelles escravos, esse alvitre foi regeitado pelo Conselho de Estado !
Certamente: essa distincta corporação á qual o Império
tantos e tão importantes serviços deve, lémbrou-se, para regeitar a imposição proposta, de que o Brazil devia acoroçoar
sua desfallecida agricultura, fonte principal se não única de
sua riqueza !
Nem ao menos o imposto de que se trata pôde justificar-se
como um meio indirecto de animar o trabalho livre, tornando-o
necessário : si elle pudesse mirar e conseguir esse resultado,
seria não só desculpavel, mas digno mesmo de ser louvado.
O seu resultado único, porém, é encarecer mais a producção
6, portanto, fazel-a diminuir ; é promover uma exportação
extraordinária dos poucos escravos que ainda servem à nossa
lavoura, é aggravar o estado desta, quasi asphyxiada pela falta
de capitães e pela rotina em que esta falta a tem atrellada.
O outro imposto (5$ por escravo recolhido à casa de
detenção) é uma verdadeira — contribuição de policia— , que,
comquanto até certo ponto justificável, quando a prisão do
escravo tem logar a requerimento do senhor, é injusta e
poderá ser mesmo iníqua quando applicada aos escravos presos
8
.
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por andarem fugidos: neste caso o imposto degenera em
verdadeira multa imposta ao senhor pela falta do escravo, que
talvez já causou áquelle grave prejuízo, e que é tanto mais
injusta quanto é certo que o senhor para retirar o escravo :
detido, além de indemnizar a casa de detenção das despezas da
alimentação que o escravo houver recebido, tem de fazer outras
para obter a expedição da ordem ou mandado de soltura.
Este ultimo imposto foi contemplado ainda na Lei do Orçamento Provincial para o exercício de 1882—1883.
O § 39 impõe: 2$ sobre carros particulares de quatrqt
rodas 12$ sobre os de duas rodas, e 25$ sobre os de
aluguel, vigorando a isenção, decretada na Lei n. 1115
art. 15 § 38. (*)
O § 40 impõe 200$ por cada omnibus e 40$ por carro
fúnebre. (**)
O § 41 impõe 8$ por carroça ou vehiculo de conducção
de passageiros ou carga, não comprehendidos nos paragraphos
antecedentes.
A Lei n. 99 de 31 de Outubro de 1835 art. 11 n. 47 contemplou o imposto, de seges como renda geral com applicação
especial, e a sua cobrança foi ainda regulada pelo Decreto
n. 361 de 15 de Junho de 1844, capitulo4.°
A Lei n. 628 de 17 de Setembro de 1851 art. 29 declarou
esse imposto «provincial».
O Decreto n. 4346 de 23 de Março de 1869, expedido para
regular a arrecadação do imposto de industrias e profissões,
comprehendeu na tabeliã—A—2a classe os emprezarios de seges
e carros de aluguel e na 3a classe os'emprezarios de carroças
de aluguel.
(*) A oxeopção alludida concorno aos carros dos agricultores, quo om seus carros (são as
palavras da Loi) não transitarem rias estradas do Governo, nem na cidade.
(") O imposto sobro— omnibus — ficou supprimido com a desapparição desses vehículos.
Os omnibus em Pornamliuco oram a mesma cousa que as antigas « gondoíiis >, que tanta figura
fizeram no Kio do Janeiro até que a introducção dos carros americanos, a quo o povo.
denominou «ôo/ií/s», as foz dosapparecor.
Em Pernambuco acabou com os omnibus a estrada do ferro suburbana do Recife ao Canxangá; e depois concluíram de uma vez com olles os — bouds —.que ali começaram a
trabalhar om 1871 ou 1872.
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O Decreto n. 5690 de 15 de Julho de 1874, que reformou o antecedente, também comprehendeu as industrias de
que se trata.
Finalmente nas tabellas mandadas executar pelo Decreto
n. 6980 de 20 de Julho de 1878, são essas industrias contempladas do modo seguinte :
( Tendo um só carro.. Tabeliã A 3a
Alugador do carro, ou vohiculo do 4 l
rodas para passageiros
j
ITabolla A 2a
! Tendo mais do um.. ; e mais:
(Tabeliã D 2a
Tabeliã A 4a

135000

/Tabeliã A 4a
Tondo mais de uma.. < ornais: a
Tabeliã D 3

15$000

Tondo uma só
Alugador do carro ou vehiculo para
mercadorias

40,5000
10 %

5 %

Aos meios de locomoção outr'ora conhecidos e usados na
capital de Pernambuco vieram juntar-se os trilhos ou carris
de ferro urbanos, cujas emprezás pelo Regulamento geral estão
sujeitas ao imposto de 3$ por hectometro até 1:500$ ; e
mais a 5 % conforme as tabellas—C—e—D—3a classe de 20 de
Julho de 1878, já citadas. Ignoramos si a Repartição provincial
tem ou nSo applicado aos carris urbanos as taxas lançadas
pela respectiva Assembléa sobre os vehiculos de conducção. (*)
O § 42 manda cobrar 8 % do capim vendido na cidade do
Recife, sendo este imposto arrecadado por arrematação.
Nenhum imposto especial arrecada a Administração geral
sobre o gênero, que é objecto deste imposto provincial; os que
sobre elle negociam poderão e deverão pagar a quota do imposto de industrias e profissões que lhes couber, já em relação
á casa ou escriptorio que occuparem para o exercício da industria, já em relação á qualidade do vehiculo de que se sirvam
para a conducção do gênero ao mercado.
O § 43 impõe 1:000$ sobre os jqalheiros que mascatearem na Província, não exceptuando aquelles que tiverem
estabelecimentos collectados em algum logar e destacarem
(') A' companhia a quem foi dado o privilegio para estabelecer em Pernambuco trilhos
urbanos obrigou a toi provincial a uraa quota de 4:000$, como só diz adianto.
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seus objectos para serem vendidos em outros, em que não
estejam os mesmos estabelecimentos.
O § 44 impõe 100$ por cada pessoa que. mascatear na
cidade com fazendas, miudezas, quinquilharias e outros obje- i
ctos ; 20$ pelos que mascatearem fora da cidade; exceptuados os negociantes que nas feiras dos povoados, onde tiverem*
seus estabelecimentos, expuzerem á venda suas mercado-1
rias; 50$ por taverna que nesta cidade (a do Recife) vender 1
os objectos acima referidos (sic. fazendas, miudezas, etc.)
Os mascates estão sujeitos pelo Regulamento de 15 de Julho ]
de 1874 ao imposto de industrias e profissões do modo |
seguinte :

HA C A P I T A L

Mascates do fazondas
>
» jóias
»
» objocto <juo não seja alimentar, nora fazendas
nem jóias

DA CAPITAL

23 «000
iSjJOOO

15,5000
30$000'

15p)0

9^300

As taxas do imposto provincial são, indubitavelmente, exageradissimas : parece que o legislador decretando-as teve por
fim matar essa industria ; e esse pensamento tanto mais se lhe
pôde attribuir quanto a verdade é que, ao menos naquella
Província, os indivíduos que mascateam são mal vistos; attribuem-se-lhes grandes abusos de confiança,que poderiam mesmo
ser classificados, sob outra denominação mais feia.
Mas neste caso parece que se recorreu a uma espécie de systema homceopathico—mala cummalis curantur—, porque, si
sem estarem obrigados a pagar tão altos impostos os mascates
abusavam, o que não farão tendo, além das outras despe/as,
além do ganho ou lucro que entendem dever salvar para se
compensarem da vida penosa, conseqüência de sua profissão, de';
pagar esses impostos exagerados !
Os íaes mascates (salvo as honrosas excepções) são verdadeiros bohemios, que invadem o lar doméstico e vão roubar o

\

que podem, ou, pelo menos, vender cobre dourado por ouro de
lei, pedaços dê crystal por brilhantes de primeira água.
A's Câmaras Municipaes competia estabelecer regras policiaes
para impedir que tal industria continuasse a ser capa desses
vampiros de nova espécie que hoje a exploram, moralisando-a e
tornando-a capaz de prestar os bons serviços que pôde e deve
prestar ao commercio e ás povoações do interior.
As rendas cuja arrecadação autorizam os §§ 45 a 55 assentam em interesses puramente provinciaes e algumas nem mesmo
são verdadeiros impostos; com ellas nada tem que ver a receita
geral, a que de nenhum modo offendem.
O § 56 manda cobrar 4 % sobre a décima parte do valor
calculado das em prezas e contratos que forem transferidos.
Este imposto não se recommenda sem duvida pela sua legalidade, e incontestavelmente é prejudicial aos interesses nacionaes.
Pecca em relação á sua legalidade,porque assenta em matéria
a respeito da qual a Assembléa Provincial precisa de competência r
para legislar, e que já está tributada para a renda geral.
Uma empreza de estrada de ferro, de um banco, de abertura de um|canal ou outra semelhante autorizada por Decreto
do Governo Imperial e mediante a concessão de garantia de
juro, dispensada de direitos de importação ou outros favores,
não pôde ser matéria tributável pelas Assembléas Provinciaes.
E' offensivo dos interesses nacionaes, porque, onerando a empreza, torna mais difficil a sua realização, que exigirá maiores e
mais custosos favores ao Thesouro Nacional.
E' matéria já tributada pela Assembléa Geral, por se achar
comprehendida no art. 3° n. 8 do Regulamento de 17 de Abril
de 1869 e tabeliã respectiva § 8° ; bem como no art. 14 n. 8 do
Decreto e Regulamento n. 5581 de 31 de Março de 1874 e tabeliã
respectiva § 8. °
E' para nós regra invariável: toda a vez que o acto da Assembléa Provincial estabelecer conflicto com os do Poder Legislativo central, aquelle é incompetente, não pôde prevalecer.
As Assembléas Provinciaes foram creadas para darem desen-
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volvimento, fomentarem a prosperidade das respectivas Províncias e assim a de todo o Império ; creando-as o Acto Addicional não fez das Províncias Estados no Estado, e menos ainda
Estados rivaes entre si, inimigos communs do Poder Central.
0§ 57 impõe l % sobre a transferenciado acções de qualquer
companhia ou empreza, salvo nos casos do § 35 (v&nda em leilão).
A este imposto é applicavel quanto ficou dito em relação ao
que precede.
A transferenciada propriedade movei nesta espécie esteve
sempre isenta dos impostos geraes e o Decreto n. 4355 de 17 de
Abril de 1869, bem como o de 31 de Março de 1874 (n. 5581)
ha pouco citados, sujeitaram os títulos de que se trata ao imposto de transmissão somente no caso de transferencias causa
morlis no município da Corte.
Que ã Assembléa Provincial sujeitasse em igual hypothese
ao imposto respectivo as transmissões das acções de qualquer
companhia, entende-se ; mas sujeital-as a um imposto especial e nos casos de transferencia por actos —• inter vivos—,
privando-as deste modo de um favor que o Corpo Legislativo
Central entendeu conveniente conceder-lhe, e quando as transferencias por compra e venda e actos semelhantes, e por titulo
gratuito inter vivos é matéria tributável pela Assembléa Geral,
não pertence ás Províncias ; é o que já não se entende, é o que
não se deve admittir.
Este imposto, assim illegal e prejudicial aos interesses do
Thesouro Nacional, tem subsistido, e ainda ultimamente a Lei
de Orçamento Provincial para o exercício de 1882—1883 (Lei
n. 1713 de 28 de Julho de 1882) o comprehendeu no art. 20
§ 5°, sendo a taxa 2 %.
O § 58 sujeita ao imposto de 1/10 % a averbaçao de
qualquer titulo de transferencia de propriedade no todo ou em
parte delia, devidamente registrada, no que for relativo á
propriedade urbana na capital.
Este imposto coincide com o imposto de 1/10 % a que pelo
Regulamento annexo ao Decreto n, 5581 de 31 de Março

PROVINCIAES

103

de 1874 e respectiva tabeliã § 10 estão sujeitos todos os
actos translativos de immoveis sujeitos á transcripção, na
conformidade da legislação hypothecaria.
Além desta circumstancia, que prejudica a legitimidade do
imposto provincial, admittida a these — que as Assemblóas
Provinciaes não devem fazer tributável para a renda provincial
matéria já tributada para a geral,—accresce que, creando
esse imposto, a Assembléa de Pernambuco legislou, pelo menos
indirectamente, sobre a-ssumpto para que não tem competência.
Nenhum artigo do Acto Addicional attribuiu ás Assembléas
Provinciaes a faculdade de legislarem acerca dos direitos
civis dos cidadãos brazileiros, e conseguintemente sobre os actos
que emanam directamente desses direitos. Por isso sempre se
entendeu que as Leis, que definem e regulam a propriedade
e limitam seu uso, em bem dos interesses da associação, são
essencialmente da competência do Poder Legislativo Geral/sendo
incontestável que por sua natureza essas Leis não podem deixar
de ser as mesmas em todas as Províncias do Império, não
podem estar sujeitas ás variações, que lhes imprimiria a opinião
dominante em cada uma dessas Assembléas.
Ora, sendo desta ordem as Leis, que regulam as obrigações
dos adquirentes da propriedade immovel e que prescrevem
as solemnidades necessárias para validade da transmissão dessa
propriedade tanto em relação aos contrahentes como em relação
a terceiros, a Assembléa Provincial de Pernambuco exorbitou
creando esse registro ou obrigação de averbaçao de títulos
de transferencia de uma parte da propriedade immovel na
• respectiva capital.
A Lei deve ter por objecto a utilidade publica: qual é, porém,
a utilidade que pôde resultar dessa averbaçao, maximè da
transferencia da propriedade immovel na capital somente ?
« No que for relativo á propriedade urbana, nesta capital » ;
diz a Lei Provincial.
A Lei (geral) n. 1237 de 24 de Setembro de 1864, que
reformou a legislação hypothecaria, estabeleceu o registro, a
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que são obrigados os actos translativos de immoveis, e regulou
os casos em que elle deverá ter logar para garantia de terceiros.
De duas cousas uma : ou o registro e averbação a que se"
refere a Lei Provincial é um segundo registro e uma outra
averbação, instituição da Província e sob sua inspecção e direcção, e neste caso importa uma duplicata vexatória ás partes e
sem resultado algum pratico, ou não ha segundo registro e
somente o imposto provincial gravando o registro determinado
pela legislação hypothecaria geral, mas, neste caso, o imposto
tomaria um nome tão feio que nem se deve articular.
Este imposto especial, porém, desappareceu dos Orçamentos da
Província, a contar do exercício de 1875—1876 em diante, sendo
substituído por uma segunda siza pagavel da compra e venda ou
permuta dos bens de raiz, «os quaes (diz a Lei de 1880),depois de
devidamente registrados, devem ser averbados na Repartição
competente dentro de 90 dias, sendo dobrado o imposto depois
desse prazo» ; mas ficou a obrigação do registro,e esta obrigação
não pôde a Assembléa Provincial crear, salvo si o registro
exigido é o que manda fazer a Lei hypothecaria geral.
O § 59 manda arrecadar 4$ de cada estabelecimento commercial no Recife, para serem applicados á creação de uma
companhia de bombeiros.
Este imposto grava directamente a mesma matéria contribuinte para o imposto geral de industrias e profissões e indirectamente a importação.
« Todo o imposto que gravar os meios ou instrumentos das
permutas, tendo em resultado diíficultal-as, concorre para a
diminuição do consumo, e por isso mesmo affecta a importação,
e deste modo as rendas que o Estado delJa percebe. »
Os impostos sobre as casas onde existam estabelecimentos
commerciaes de gêneros de importação estão neste caso; concorrem para diminuir o numero de taes casas; concorrem para
que si elevem os preços dos gêneros em que essas casas com-
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merciam; concorrem para diminuir o consumo desses gêneros
ou de outros si os que as casas contribuintes vendem são de primeira necessidade e imprescindíveis; concorrem ernfim para a
diminuição da importação correspondente á diminuição do consumo e para a diminuição da renda proveniente dos direitos de
importação, etc.
O § 60 impõe, 200$ sobre os depósitos de carvão de pedra.
O § 61 impõe 150$ por casa que vender cal não fabricada
na Província.
'.
Estes dous impostos implicam com o imposto geral de industrias e profissões, onerando matéria a este sujeita.
Os mercadores de carvão de pedra estão sujeitos, nos termos
do Decreto e Regulamento n. 5690 de 15 de Julho de 1874 e
tabellas—A—1 a classe,— D—1 a classe (annexas ao Decreto
n. 6980 de 20 de Julho de 1878), à taxa fixa de 90$ na capital
e 45$ fora da capital; e á taxa proporcional de 20 °/0 do
valor locativo da casa ou logar occupado pelo negocio.
As casas que vendem cal estão do mesmo modo sujeitas ao
referido imposto geral, regulando-se as taxas pelas tabellas—
A — 3a classe e— D —2a classe, sendo assim a taxa fixa de
22$ na capital e 15$ fora da capital;e a proporcional 10%
também do valor locativo do local em que se exercer a industria.
Actuam em relação aos impostos a que agora se allude muitas
das razSes, que foram ponderadas a respeito de outras de igual •
natureza de que já se tratou, e as quaes torna-se escusado
repetir.
O § 62 impõe a contribuição de 4:000$ sobre a Companhia Ferro-Carril de Pernambuco.
Si esta contribuição é voluntária, não devera ser do modo
por que o foi incluída no Orçamento; mas em todo o caso
nada ha que dizer contra ella; si é, porém, forçada, si entendeu a Assembléa Provincial poder lançal-a a titulo de imposto, o facto não pôde passar desapercebido.
As emprezas de — Carris de Ferro Urbanos — estão sujeitas
ao imposto geral de 3$ por hectometro até 1:500$, e mais
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5 % do valor locativo do edifício ou local, em que se exercer a
industria, conforme as já citadas tabellas—C—e~-D—3a classe,
das mandadas observar pelo Decreto de 20 de Julho de 1878, imposto já pesado e que a Assembléa Provincial prejudica-aggravando-o ainda mais com essa contribuição exorbitante (*).
Os carris de ferro urbanos, modernissimo meio de transporte
que deve ser de fecundos resultados para o engrandecimento industrial e commercial do paiz, merecem não ser sobrecarregados
de impostos que teriam como único resultado tornar impossível
o seu desenvolvimento e privar assim a Provincia dos benefícios
que elles devem produzir.
Estas considerações, porém, e outras a que o assumpto se
presta, e se omittein, porque seriam aqui deslocadas, não têm
outro fim senão chamar para o caso a attenção do Poder competente, que deve impedir que as Assembléas Provinciaes, no empenho de crear renda, prejudiquem e comprometiam o futuro
econômico do paiz.
O § 65 impõe 1:500$ por casa ou agencia de seguros.
O Decreto Imperial n. 5690 de 15 de Julho de 1874, que
actualmente regula o lançamento e arrecadação do imposto de
industrias e profissões, sujeita o agente, director ou gerente de
companhia nacional ou estrangeira á taxa fixa de 90$ na capital do Recife e 45$ fora da capital; e á taxa proporcional
de 20% do valor locativo do prédio ou logar em que func-'
cionar a companhia. (Tabellas—A—1a classe e—D—1a classe,
annexas ao Decreto citado de 20 de Julho de 1878.)
Estão sem duvida comprehendidas nestas taxas as casas ou
agencias de seguros a que se refere o imposto provincial de que
se trata.
Além disto parecem applicaveis a este imposto as razões ponderadas a respeito de outros semelhantes de que já se tratou.
O § 66 autoriza a arrecadação de custas judiciaes e se refere
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aos processos promovidos pela Fazenda Provincial ou contra
ella e em que é vencedora. As custas judiciaes iiSo constituem
imposto propriamente dito, e muito menos —imposto provincial ; — e nem são devidas ou percebidas por força das Leis e
Regulamentos provinciaes, senão esoviàa, Lei Geral e do Decreto
que mandou executar o seu regimento.
A Fazenda Provincial, pois, percebe ou paga custas como
pessoa jurídica, e do mesmo modo que acontece aos particulares
que litigarn, e que soffrem esta espécie de pena pagando as
custas, scil. as despezas do processo, á parte vencedora.
O § 67 manda arrecadar 100$ por cada guindaste assentado nos cáes públicos da cidade do Recife.
Esta contribuição também não constituo imposto propriamente dito: é antes uma renda que pagam pelo .uso dos cáes,
que são propriedade publica, os donos de taes guindastes.
Mas, por isso mesmo que essa contribuição é verdadeiramente
o preço ou aluguel da parte do cáes occupada com o guindaste,
pôde a sua arrecadação pela Fazenda Provincial ser illegitima.
Os cáes públicos, isto é, os que marginam a cidade nos três
bairros em que ella se divide, assentam todos em terrenos de
marinhas, que são de propriedade nacional, embora tenham sido
alguns cedidos á Gamara Municipal para logradouro publico.
Esses cães foram na maior parte, se não na totalidade, construídos :
a) ou directamente pelo Thesouro Nacional, correndo as
despezas da construcção pela Thesouraria de Fazenda;
ô) ou pelos particulares a quem foram os terrenos aforados
com a condição de deixarem certo espaço para a rua e servidão
publica e de fazerem á sua custa o cáes projectado á margem
do rio correspondente á frente do terreno aforado.
Em qualquer destes casos a propriedade da naç3o nos cáes de
que se trata é indisputável e fica clara a illegitimidade com
que a Thesouraria Provincial -está percebendo dos usufructuarios desses cáes, que lhe não pertencem, a referida renda.
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O § 68 manda arrecadar 50$ por levantamento e perdão
de multas por infracção de contratos celebrados com a Presidência ou com quaesquer Repartições Publicas.
Aqui não ha propriamente imposto e por conseguinte matéria
tributada, que o seja também para a renda geral. A contribuição refere-se somente a contratos celebrados com a Administração Provincial.
O § 69 manda arrecadar l % do valor de qualquer contrato
ou empreza, á qual for concedida prorogação de prazo para
começar ou terminar o respectivo serviço, até o máximo de
l :000$, e dahi para cima 200 réis por cada l :000$.
Este paragrapho estabelece antes uma multa contra os contratantes ou emprezarios a que elle se refere, do que um verdadeiro imposto.
Deixando de parte as questões jurídicas que a disposição de
que se trata pôde suscitar, encaremos o imposto ou multa
somente pelo lado em que pôde implicar com os actos do Governo
Central.
Si os contratos ou emprezas que o legislador pretendeu
sujeitar á contribuição de l % são os celebrados com ou sem
autorização da Assembléa pela Administração Provincial, isto é,
si são os puramente provinciaes, nada tem que ver a Administração Central com esse imposto,contribuição ou multa ; mas, si
elle deve estender-se aos contratos celebrados e ás emprezas
autorizadas por acto do Governo Geral, o imposto não só é
arbitrário, como attentatorio da independência deste ultimo
Poder, cujos actos não podem, em caso algum, ficar dependentes
das autoridades provinciaes, como ficariam no caso figurado,
pois que, concedida a prorogação de prazo, o acto que a concedesse ficaria dependendo da satisfação da multa para ter
vigor.
O art. 17 da Lei Provincial de que se tem tratado lança uma
taxa addicional de 3 % sobre os impostos que ficam mencio- .
nados eanalysados: a respeito desta taxa nada de particular
ha a dizer-se.

SEGUNDA PARTE

Do exposto até aqui se vê que os impostos provinciaes
lançados na Província de Pernambuco, pela respectiva Lei do
Orçamento n. 1141 de 8 de Junho de 1874:
A) gravam a importação ; ou
B) gravam a exportação ; ou
C) sendo impostos internos, na maior parte assentam sobre
matéria já tributada pela Assembléa Geral; ou, pelo modo de
seu lançamento ou incidência, prejudicam a renda e os impostos
geraes; ou
D) finalmente, gravam actos da vida civil, que escapam á
jurisdicção das Assembléas Provinciaes, competindo legislar a
respeito delles somente ao Poder Legislativo Geral.
Incontestavelmente, taes impostos contravem ou exorbitam
da esphera que a essas Assembléas traçou o Acto Addicional, e
assim não podem subsistir uns como illegaes, todos porque,
prejudicando consideravelmente as rendas nacionaes, transtornam as finanças do Estado, acerca das quaes não ha, não poderá
haver systema.
Convém, portanto, remediar quanto antes tal estado de
cousas, convém por mais de uma reforma completa mudar
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circurnstancias tão prejudiciaes ao futuro grandioso que deve
ser o deste paiz, reforma que todos desejam, que todos, confiantes na sabedoria, na sagacidade e na circumspecçãodoGoverno
Imperial, esperam se realizará para a mais completa gloria do
reinado de Sua Magestade Imperial, que tanto se tem mostrado
sempre o Defensor Perpetuo do Brazil.
Por nossa parte vamos encarar o assumpto sobre este novo
ponto de vista e procurar responder, como nos permitíirem
nossas forças, nossos poucos recursos á grande interrogação:—
O QUE CUMPRE F A Z E R ?

>

Si do nosso trabalho alguma cousa aproveitar o Governo,
ahi estará a melhor recompensa de quaesquer sacrifícios que
elle nos custe; si não, satisfeitos por termos feito aquillo que
podemos, e até onde podemos,— diremos como o grande épico
lusitano—
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« Os deputados de S.. Paulo queriam que o dizimo de
assucar, café, algodão e fumo, e a siza dos bens de raiz ficassem
pertencendo á receita dessa Província. Houve quem .pretendesse que fossem deduzidos 35 % de todas as rendas publicas
para as despezas provinciaes, fazendo o Governo a distribuição
segundo as necessidades e recursos das Províncias.»
O mesmo Sr. Visconde de Uruguay entendia, e era esta a
sua opinião, que « extinguindo-se os impostos de exportação,
que pesam exclusivamente sobre a única industria importante
do Império, poãer-se-hia dotar as Províncias e os Municípios com um imposto derepartição, mais módico e razoável
do que o eoatincto, applicado exclusivamente ás vias de
communicação, dando-se-lhes alguns outros definidos para
suas outras despezas. »
Em 1835 a Câmara dos Srs. Deputados occupou-se com utn
projecto de divisão entre a renda geral e a provincial.
Este projecto propunha:

E desta gloria só fico contente
Que a minha terra amei e a minha gente.

I. A abolição de algumas imposições;
18. Diversos têm sido os meios propostos para se chegar á
desejada harmonia entre os impostos geraes e os pi^ovinciaes,
sem prejuízo das rendas de que precisam tanto as Províncias
como o Império.
O Acto Addicional, creando as Assembléas Provinciaes e
confiando-lhes attribuições que exigiam dispuzessem essas
corporações de uma certa renda, determinou a necessidade da
independência financeira das Províncias, que convinha dotar de
recursos, para fazerem os serviços e realizarem os melhoramentos, que acabavam de ser-lhes encarregados.
«
« Cada um (refere o Sr. Visconde de Uruguay — obra
citada) queria para sua Província este ou aquelle imposto mais
bem parado, e que julgava mais convir-lhe, embora não pudesse
delíe prescindir a UNIÃO .

\

II. A ampliação de alguns impostos em substituição de outros,
ou a modificação de certos, com o .fim de augmentar a sua
receita, e simplificar a sua arrecadação ;
III. A fixação dos títulos da renda geral do Império;
IV. Finalmente, a separação dos bens nacionaes, que tinham
de ficar sujeitos á administração provincial conforme o Acto
Addicional.
Esse projecto, porém, não passou, sendo adiado em 26 de
Agosto a requerimento do então deputado Hollanda Cavalcanti
(depois Sr. Visconde de Albuquerque).
A Lein. 99 de 31 de Outubro de 1835, já anteriormente e tantas
vezes citada nesta Memória, fez afinal a divisão entre impostos
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geraes e provinciaes; mas essa divisão, que se limitou á enumeração dos impostos geraes constantes doart. 11 e ás disposições do art. 9° § 6° e art. 12, em vez de elucidar o assumpto
foi antes causa de todos os abusos que têm praticado as
Assembléas Provinciaes, autorizando-se do vago de que se
resentem as disposições do Acto Addicional.
Não era de impostos a divisão que devia fazer-se, era antes
a matéria tributável pelas Assembléas Provinciaes, que convinha ser definida clara e precisamente (*). Si sisso se houvesse feito, certo as invasões teriam sido, pelo menos, mais
difflceis e, quando se dessem, mais facilmente seriam reprimidas.
Determinar (e ainda sem o menor estudo, sem classificai-os)
os impostos que ficavam pertencendo á renda das Províncias,
como o fez a Lei de 1835, e ainda conferir e^reconhecer direito
ás Assembléas Provinciaes para legislar sobre sua arrecadação,
alteral-os ou abolil-os como julgassem conveniente, quando
muitos desses impostos que, a granel, eram consignados á dita
renda, assentavam sobre matéria já sujeita a impostos reconhecidos por essa mesma Lei — impostos geraes —, foi ( permitta-se-nos dizel-o) querer a confusão que se seguiu, e cujos
males sentimos e deploramos.
E' indispensável, portanto, é urgentíssimo tratar de estabelecer claraeterminantemente a divisão da matéria tributável em:
A) matéria tributável pela Assembléa Geral Legislativa ou
para a renda geral;
B) matéria tributável pelas Assembléas Provinciaes ou para
a renda provincial;
C) matéria tributável pelas Câmaras Municipaes ou para
a renda do município.

(") Isto já escrevíamos em 16 do Janeiro do 1875 ; fazem pxaetamonto solo annos e onze
dias l l Notamos essa eircumstanda a bem de nosso direito
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A — Matéria tributável para a renda geral

Considerar-se-ha matéria tributável para a renda geral:
a) a importação;
aa) somente a Assambléa Geral Legislativa poderá crear,
restringir, ampliar ou abolir impostos de importação ou consumo, incluindo-se nesta faculdade privativa os impostos, que
gravem, mesmo indirectamente, a importação ou consumo, como
as taxas sobre embarcações do trafego dos portos; as taxas
sobre casas commerciaes que vendam mercadorias estrangeiras,
em geral ou especificadamente, etc., etc.;
b) a exportação, caso não seja libertada, como aliás fora para
desejar, de qualquer imposto ;
bb) somente pela Assembléa Geral poderão também ser lançados impostos de exportação de qualquer modo que seja,
directa ou indirectamente; comprehendidos nesta disposição
os impostos ou taxas de barreira ou pedágio, cobrados em
relação ao valor da mercadoria.
O art. 9° § 6° da Lei n. 99 de 31 de Outubro de 1835, que
concedeu para a renda das Províncias parte dos dízimos cobrados
na exportação, será revogado;
c) a propriedade immovel territorial (contribuição directa de
repartição) ;
cc) acerca desta contribuição fallaremos mais detidamente em
outro logar ; entretanto diremos desde já, que, do mesmo modo
que a respeito da importação e exportação, só a Assembléa
Geral Legislativa poderá legislar sobre a propriedade territorial, fixar a quota da respectiva contribuição e fazer sua
repartição pelas Províncias; regular sua arrecadação, escripturação e fiscalisação ; salvas a autorização e competência que
a respeito deste imposto confere o Acto Addicional ás Assembléas'
Provinciaes.
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Considerar-se-ha matéria tributável para a renda provincial:;

valor das mercadorias, degenerando assim em imposto de barreira, será illegal e como tal declarado ;
c) a renda provável ou verificada proveniente das industrias
ou profissões legaes;
cc) assim passará a pertencer á renda provincial o açtual
imposto de industrias e profissões, e. todo outro que, seu congênere, assente sobre a matéria de que se trata.
d) a rendado capital pessoal, avaliada ou pelas despezas sumptuarias ou pelo valor locativo da habitação do contribuinte;
dd) a matéria de que se trata comprehende toda a renda, seja
qual for a sua proveniencia; a Lei e os Regulamentos respectivos
determinarão clara e precisamente a excepção, nas quaes não
serão, por modo algum comprehendidos os capitalistas que
viverem do rendimento de titulos de divida publica (mesmo da
nacional interna fundada), de acções de companhias nacionaes
ou estrangeiras, com ou sem subvenção do Governo, etc.; (*)

a) a transmissão da propriedade immovel, semovente e movei
a titulo gratuito, quer seja por successão ex testamento ou ab
intestato, quer seja por doação inter vivos ou causa mortis,
exceptuada a da propriedade consistente em apólices da divida í
publica nacional fundada;
aa) nestes termos ficará sendo da exclusiva competência das
Assembléas Provinciaes decretar impostos sobre heranças e legados e sobre doações causa mortis, exceptuados unicamente
os casos ern que uns e outros consistam em apólices da divida
nacional fundada.
Por divida nacional fundada, comprehendemos aqui aquella
que rege a Lei de 15 de Novembro de 1827 ;
b) a viação nas estradas provinciaes e a navegação dos rios
interiores;
bb) os impostos neste caso só poderão ser provinciaes, ínas
estes impostos nunca deverão exceder de uma módica taxa, cujo
fim seja retribuir ou compensar as despezas de custeio, corf
servação, etc. Todo o imposto excedente e que possa affectar o

(*) Tom-so admittido um principio, que para nós é um preconceito. Entendem muitos
aos nossos homens aliás illustradissimos e cujo saber respeitamos profundamente — que a
renda proveniente dos juros de apólices da divida publica não é passivol de imposto algum;
primo porque a Loi de 15 de Novembro de 1827 isenta as apólices de qualquer imposto ;
secundo porque, representando a apólice urn titulo de divida e havendo entre o Governo
devedor o o proprietário da apólice um contrato do quo ó a mesma apólice o instrumento,
o resando ella quo o capital qne representa vencerá o juro do 6 % ao anno, impor a Lei
sobro esse juro ó diminuil-oindirectumonto osophismar assim a sua obrigação.
Essa opinião infelizmente, o porque favorece altos interesses, tom passaao como moeda
corrente, e sem maior examo vai gozando dos foros de cousa julgada.
Mas não é assim.
Pedimos respeitosamente venia para dizel-o.
A renda proveniente dos juros de apólices é tão susceptível do ser gravada com. o imposto, quanto o é a proveniente dos juros dos capitães depositados nos bancos, nas casas
bancarias etc.
Não tem, não pôde lor nenhum privilegio.
Os dous argumentos indicados, o que são a clava do Hercules dos que sustentam a
erradíssima doutrina que contestamos, não procedem : um é falso, o outro é especioso.
E' falso quo a Lei de 15 do Novembro de 1827 isentasse a ronda proveniente das apólices
de qualquer imposto. Não ha artigo algum nessa Lei que tal isenção prescreva, não lia
mesmo palavra ou expressão delia donde se possa semelhante cousa inferir.
A Lei (art. 37) isentou as apólices, é verdade, do imposto sobro heranças e legados, e
declarou {art. 35) as possuídas por estrangeiros, isentas de seqüestro e represália, no caso
de guorra entro o Império e a nação a que pertencerem os possuidores ; mas nem essas
isenções (a primeira das qnaos já está revogada) importam a de todo outro imposto, nem
a isenção a favor da apólice aproveita aos juros ou antes árcnda constituída pelos juros
delia.
Eis abi l
O outro argumento, ó especioso, porque o imposto mediante o qual concorro o possuidor
de apólices e que tem toda a sua fortuna empregada nesses titulos, cujos juros constituem
sua única renda, não importa diminuição no lypo desse mesmo juro.
E si a Loi podo lançar um imposto especial sobro o vencimento dos empregados públicos e outros, vencimentos reputados alimentos abonados também por força de um
contraio, cujo instrumento c o titulo do nomeação, e isto se fez e se faz agora mesmo sem
escrúpulo nem hesitação, por que se ha de proceder do modo contrario somente em relação
às apólices ?
Mandou a Loi cobrar l IÁ % dos dividendos das estradas de ferro, mesmo daquellas que
recebiam a subvenção a 7 %, sondo ossos 7 % quo constituíam os dividoados. Os accio-

d) a navegação dos mares territoriaes e dos grandes rios ;
dd) assim os impostos de pharóes, de armazenagem, de docas,
de cabotagem e outros semelhantes só poderão ser lançados,
reduzidos, ampliados ou abolidos pela Assembléa Geral.
e) a viação nas estradas geraes ;
f) a transmissão da propriedade immovel e semovente de |
qualquer espécie a titulo oneroso ;
g) a transmissão por titulo successivo, seja ex testamento ou 1 ;
ab intestato ou por doação causa morlis da propriedade movei,
consistente em apólices da divida publica nacional fundada.

B — Matéria tributável par a a renda provincial

X. J
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e) os dízimos do gado vaccum e de todo outro cobrado nas
fazendas de criação e na occasião das partilhas;
ee) esse imposto é antigo, com elle estão costumados os
homens do interior ou dos sertões criadores ; não ha, portanto,
necessidade nem razão para abolil-o.
C

Matéria tributável para a renda municipal

Considerar-se-ha matéria tributável para renda municipal:
%

a) a viação nas ruas das cidades, villas e povoações, que
gozarem de benefícios outorgados pelas Câmaras Municipaes
ou a expensas dos cofres respectivos;
aa) assim os impostos dos carros e outros vehiculos, os dos
tramways urbanos, etc., considerar-se-hão impostos municipaes, e não poderão ser arrecadados nem para a renda geral
nem para a provincial ;
b) o uso e gozo da propriedade predial;
bb) todo o prédio concorrerá com uma módica parte da sua
renda (de 2 °/0 no mínimo a 10 °/0 no máximo) a favor da Municipalidade : o máximo e o mínimo do imposto será applicado
conforme a importância e valor do prédio segundo a aggravação
do imposto na razão directa do valor da renda.
Deverá haver para este imposto uma taxa addicional de 50 °/0
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para os prédios de architectura sumptuaria, e esta taxa será
cobrada sobre o valor fixo do imposto.
Neste imposto não haverá isenções.
c) o goxo da illuminação publica, da água no domicilio e
outros semelhantes;
cc) este imposto recahirá no habitante do prédio e deverá
constar de uma taxa fixa que será calculada com a maior modicidade possível;
d) o exercício das industrias commercial, fabril e manufactureira;
dd) o imposto neste caso será de patente concedida annualmente, a taxa será regulada pelos lucros da industria, attentos
ao local em que for exercida, meios e|prças de producção, etc.;
e) o commercio do gado vendido para consumo nas feiras
ou em qualquer outro mercado;
ee) nesta matéria o imposto deverá ser cobrado do gado
em pé e as taxas devem variar segundo a qualidade e espécie do gado;
f) jogos, espectaculos e divertimentos públicos;
ff) nos impostos sobre esta matéria se comprehendem as
licenças para abertura de theatros, para dar espectaculos em
logar publico, para ter casa de jogos liei tos, etc., etc.
Além destas as Assembléas Provinciaes poderão adjudicar ás
Municipalidades outras fontes de renda comtanto que não aífectem a matéria tributável para a Fazenda Nacional; si affectarem
a Fazenda Provincial, a respectiva Assembléa deixará desde
logo de contemplal-a com qualquer imposto no seu Orçamento.

/

Jü apozar disso o governo sustentou o acto legislativo como ura seu dever r,o quo foz
m u i Lu b o m , e u imposto foi pago l

Por que tanto escrúpulo era.favor das apólices?
As razões, que justificavam a isoncOo oni favor dol!;is decretada
u ai't. 37 da Lei de 1S
tada.110
do Novembro do 1827,—já não occorrom, o por isso foi essa isenção revogada cm 18C7
absurdo, lioje, que o Império luta com o ináo estado de suas finanças, quorer-so inventar
-um privilegio, de quo em p.aiz n e n h u m gozam os liuilos de divida publica, o rnn privilegio
"cm favor somente dos ricos, fazendo-os assim os zangõcs dcsla colmca política.

IO. Dividida assim a matéria tributável, a nenhuma Assembléa Provincial será licito crear imposto algum sobre a
matéria tributável geral nem sobre a matéria tributável municipal ; sendo do mesmo modo prohibido que a Assembléa
Geral lance impostos sobre matéria provincial ou municipal,
ainda mesmo quando ou a Assemblóa Geral ou as Provinciaes
tenham deixado de tributar a matéria de que se tratar.

ÍÍ8

IMPOSTOS PROVINCIAES

O Poder Legislativo Geral, decretando esta reforma, concederá, quer ao Governo, quer ás Assembléas Provinciaes, um prazo
de três a cinco annos (*) para estabelecerem as providencias
necessárias afím de que tenha ella execução ; em todo o caso :
Do exercício em que se comp letar o prazo concedido em diante.
Os impostos actúáes que assentarem incompetentemente em
matéria tributável geral, provincial ou municipal, ter-se-hão
por extinctos, ficando-o desde já os impostos provinciaes que
directamente gravam a importação.
Durante o prazo concedido para a reforma de que se trata, as
Assembléas Provinciaes irão revogando todos os impostos que
o devam ser á proporção que forem providenciando sobre o
equilíbrio de seus orçamentos. Si as Assembléas se mostrarem negligentes, o Poder Legislativo Geral, sob proposta e informação do Governo, decretará a revogação.
í£O. Deste plano resultará :
a) a perda para a Fazenda Provincial :
I, dos diversos impostos de importação, que, actualmente,
para ella se arrecadam ;
II, dos diversos impostos de exportação, que estão no mesmo
caso ;
III, da décima urbana;
\

IV, da siza dos escravos;

(*) A grande o importantíssima
^.,Jlt» luiviuia
reforma uu
do tjuu
quo se
só trata não se poderá
poderá fazer
fazoj de chofro.
Nem
I C cfinanças
!-- --"intía
—
"itica do Império.
oppõe no notariA
estado Hdas
publicas, /./,,«.,
como a- segurança
política
Massó5 a isto se onnnn
durante
o
lapso
do
tempo
exigido,
—todos
por
um
e
um
por
iodos
•—,
dev^^^o
*i ^uo,lhar
pé
.._ r erseverantemente nclla.
devemos trabaTrata-se do demolir o roediflcar ao mesmo-tempo, e ao estrepito do alvião deraolidor
succeda immediatamento
a bulíia branda osympathica da trolha que ediíica, repara e or«amenta
a obra nora.
Hiato queremos dizer quo não nos desanime o tempo preciso para o grande trabalho, mas
comecemol-o com animo másculo e desejo firme do o terminar. Nada de impaciência, nada
também
do injustificável
desanimo. Haja resolução sincera no querer o constância inabalável no
executar!
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V, do imposto lançado em Pernambuco, e não sabemos si em
mais alguma Província, sobre a transmissão causa mortis da
propriedade consistente em apólices da divida publica interna
fundada.
b) a perda para a Fazenda Geral:
I, do imposto de industrias e profissões;
II, do imposto pessoal ou de renda;
III, dos direitos de exportação, quer sejam abolidos de já,
quer o vão sendo gradual e proporcionalmente.
j

A Fazenda Provincial:
Adquirindo para sua receita o imposto de industrias e profissões e o imposto pessoal ou de renda, que, se forem bem regulados serão immensamente productivos, ficará compensada da
perda da décima urbana e da siza dos escravos; e quanto aos
direitos de importação e exportação, sendo certo que os tem
arrecadado muito illegitima e illegalmente, só deve ser compensada da parte dos dízimos, que lhe adjudicou a Lei de 31
de Outubro de 1835, compensação que encontrará na quota da
contribuição territorial, de cuja creação adiante se trata.
A Fazenda Geral pela sua parte :
Perdendo os impostos de industrias e profissões e pessoal,
achará suíficiente compensação na contribuição territorial, no
imposto de transmissão da propriedade movei e semovente a
titulo oneroso, e no augrnento que terá a renda publica em
razão do incremento que com a reforma financeira terão todas
as industrias: a commercial, a agrícola, a fabril e a manufactureira.
Não contestamos e antes reconhecemos que a adopção deste
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systema trará nos primeiros annos desfalque, talvez mesmo importante, para a renda de algumas Províncias ; mas fica a estas
o recurso de precaverem-se.diminuindo suas despezas, reduzindo
o pessoal de suas repartições, simplificando seu s serviços e fazendo adiar aquelles que o possam ser sem prejuízo da causa
publica.
Por outro lado :
A Assembléa Geral Legislativa deveria fixar definitivamente
em Lei quaes os serviços que ficam a cargo das Províncias, e
quaes os que devam ser subvencionados pela Administração ]
Geral: o estado acíual não pôde continuar, é absurdo.
As secretarias das Presidências são repartições por sua natareza e fins essencialmente geraes. (")
A insírucção publica secundaria está no mesmo caso.
A despeza com os coadjutores deve fazer parte das demais
com o culto publico, que estão a cargo dos cofres geraes.
A despeza com a força militar encarregada de auxiliar o
serviço policial deve correr pela Administração Geral; não
pôde, não deve continuar por conta das Províncias.
As cadeias, sua construcção e custeio são de interesse geral
e não podem ficar como estão a cargo das Províncias.
Tiradas, porém, estas despezas dos cofres provinciaes, nos
perguntaria alguém: o que deixais para emprego da respectiva renda?
Pois bem: suppondo que ouvimos a pergunta, pedimos ao
leitor benevolo o favor de sua attenção para respondermos.
Deixamos a cargo das Províncias, além das despezas com o
respectivo pessoal administrativo, que, suppomos, será convenientemente reduzido:
As despezas com a instrucção publica primaria, assumpto

- -„ -. -.<..« t u u « a UUSJJÜüa. Mas

geral, e Delegado do Poder Central, sondo-o íambom
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immenso e que deve merecer dos Poderes Públicos peculiar
attenção.
A Constituição Política prometteu aos cidadãos brazileiros
— instrucção primaria gratuita —: a que temos é tão mesquinha,
que se pôde dizer, sem muita exageração, que a promessa
constitucional está bem longe de se achar cumprida.
Si existem algumas escolas nas cidades e nas villas mais
importantes, nas de categoria inferior e nos povoados dos sertões
ellas são rarissimas ou não existem.
Eis ahi um assumpto vasto para occupar a attenção das
Assembléas Provinciaes e ao qual podem e devem ellas consagrar uma boa parte das respectivas rendas.
Depois da instrucção primaria ficarão a cargo das Províncias
as despezas com o auxilio industrial de que ha mister este
paiz por habito inveterado affeito á rotina, de que é necessário
fazel-o sahir.
As despezas com obras publicas, occupando o primeiro logar
entre estas a viação publica, que, si em algumas Províncias
do Sul do Império tem feito algum progresso, nas demais está
atrazadissima, e o pouco que se tem feito está em deplorável
estado.
As despezas com a illuminação publica, com o embellezamento das cidades e seu asseio, com as casas de soccorros públicos,
emfim com outras muitas cousas que não temos e que precisamos ter para podermos emparelhar com as nações cultai,
occupando o logar que nos destinou a Providencia Divina.
SI. Como dissemos em outro logar, os direitos de exportação devem ser abolidos, e em seu logar deve crear-se a
contribuição — territorial. Digamos algumas palavras sobre
esta importante contribuição.
A Constituição Política art. 15 § 10 confere á Assembléa
Geral Legislativa a attribuição de fixar annualmente as despezas publicas e repartir a contribuição directa.
A Lei de 12 de Agosto de 1834 (Acto Addicional), art. 10
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§ 6°, confere às Assembléas Provinciaes a faculdade de legislarem sobre a repartição da contribuição pelos Municípios da
Província.
A Constituição, portanto, bem como a Lei que a reformou,
suppoem a existência de uma contribuição directa de repartição, a qual até hoje não foi lançada, nunca existiu.
No numero dos impostos ora existentes, tanto geraes como
provinciaes, se compreliendem alguns, que são indubitavelmente
— contribuições directas —, mas nenhum destes é de repartição .

Não temos, pois, ainda a contribuição directa de repartição,
cuja existência presuppoem a Constituição e o Acto Addicional,
e que, como entendia o Sr. Visconde de Uruguay e nos parece
também, convém ser estabelecida em substituição dos pesados e
anti-financeiros impostos de EXPORTAÇÃO.
« Extinguindo-se (dizia aquelle illustre estadista — Estudos Práticos sobre a Administração das Províncias — Vol.
1°, pag. 234, nota *) os impostos de exportação, que pesam exclusivamente sobre a única industria importante do Império, não se
teria podido dotar as Províncias e os Municípios com um
imposto de repartição mais módico e razoável do que o extincto,
applicado exclusivamente ás vias de communicação, dando-se-lhes
alguns outros definidos para suas outras despezas ?... »

Ainda em 31 de Maio de 1861, o Sr. Visconde de Jequí-'
tinhonha, requerendo no Senado a nomeação de uma commissão
especial para resolver duvidas sobre o Acto Addicional, indicava o ponto seguinte:
« 6.°—Não se achando definido no art. 171 da Constituição
nem em nossa legislação fiscal o que se chama contribuição
directa, e sendo difíerente o modo como classificam os administradores e economistas o imposto directo, resolver (deverá
a commissão) o que é que se deve entender por contribuição
ãirecta, cuja repartição pelos Municípios das Províncias é
uma das attribuições das Assembléas Provinciaes, na fôrma
do art. 10 § 6° do Acto Addicional. »
Ha dous meios geraes de distribuir o imposto directo—o de repartição e o de quotidade.—O primeiro tem logar quando, fixada
previamente uma quantia como rendimento do imposto, é ella
distribuída pelas circumscripções administrativas e, afinal, ocon- l
tingenteda ultima circumscripçãoérepartidopelos contribuintes.
O Segundo tem logar quando por Lei se estabelece uma quota
geral sobre a fortuna ou rendimento do cidadão. (Jardim—Direito
Financeiro.)
Assim : entre nós—o imposto pessoal, por exemplo, era — imposto directo de quotidade, como o eram os antigos dízimos que
outr'ora cobrava a Igreja.
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Não desconhecemos quantas difficuldades se oppoem entre nós
á creação de um imposto directo de repartição, mas essas mesmas
difficuldades actuam contra a creação dos impostos directos de
quotidade, com o addendo ainda de poder falhar completamente
o calculo do Thesouro na arrecadação, como aconteceu com o
imposto pessoal, e tem acontecido com outros da mesma natureza
que figuram em nossos Orçamentos.
O imposto de repartição tem esta vantagem : estabelece entre
todos os contribuintes uma espécie de solidariedade, mediante a
qual a arrecadação da somma necessária e pedida ao imposto é
sempre certa (assurèe) e sem déficit possível, pois que o que não
é pago por uns recahe sobre os outros. Segue-se disto que, uma
vez estabelecido o imposto, o Estado pôde sem perigo deixar a sua
repartição aos próprios contribuintes. (Dalloz. Repert. V.
Impôt. n. 52.)
Pelo lado da igualdade e da justiça do imposto directo nada
importa que seja elle de repartição ou de quotidade, porque esses
dous requisitos dependem antes e essencialmente da exacta apreciação da matéria collectavel. « A igualdade ou perequação do
imposto (pondera o Sr. Jardim—Direito Financeiro) resultante
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da igual apreciação da matéria collectavel, representa a justiça
relativa do imposto entre os contribuintes: a proporcionalidade
ou a progressão representa a justiça do imposto — o justo preço
do serviço prestado ao contribuinte pelo Estado. Si vinte prédios
tiverem, na realidade, o rendimento de 100$ cada um e forem
diferentemente avaliados, dando-se a unsaqueüe valor, a outros
mais e a outros menos, ou o imposto seja de quotidade ou de
repartição, haverá desigualdade, faltará o requisito da justiça
relativa, o primeiro de todos os requisitos, porque representa a
igualdade. Si além daquelles prédios houver outros com o
rendimento de 100$ cada um e o imposto for proporcional' o
sectário do imposto progressivo dirá que é injusto porque não
corresponde ao serviço recebido, avaliado este pelas vantagens,
que o contribuinte aufere sob a protecção do Estado. »
Entretanto quando, como acontece no Brazil, a falta de trabalhos cadastraes e outros essenciaes ao estabelecimento de
qualquer contribuição directa obsta a que se possa tomar para
ella uma base perfeitamente garantidora da sua igualdade, o
meio da repartição parece, ainda assim, preferível ao da quoíidade, porque o Thesouro só exige da totalidade dos contribuintes a impoz^tancia de que tem necessidade para satisfação do
serviço ou serviços a que é affectado o imposto e este pôde, neste
caso, ser repartido com maior equidade do que no sysíema de
quotidade, em que se exige indistinctamente cinco, seis ou mais
por cem e no qual a desigualdade ou a prevaricação pôde fazer
que pague mais quem lucra menos com o imposto.
Seria, portanto, muito vantajoso para o paiz, seria a primeira
providencia para a reorganização de suas finanças a suppressão
ou abolição dos direitos de exportação, e estabelecer-se em
sou logara contribuição directa de que tratam a Constituição Política art. 15 § 10 e o Acto Addicíonal no art. 10 § 6.°
Essa contribuição pôde recahir sem inconveniente nem perigo
sobre a propriedade territorial, correspondendo ao imposto
foncier francez, directo e de repartição.
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Estabelecida a contribuição territorial, o Poder Legislativo
autorizará o abono de 2/5 do seu producto em favor das Províncias, cujas Assembléas por sua vez mandarão abonar 1/10 dessa
renda aos Municípios.
O imposto ou contribuição de que se trata será lançado por
Lei da Assembléa Geral iniciada na Câmara dos Deputados.
Nessa Lei se determinará a totalidade do imposto e as quotas
que deverão tocar a cada Província.
A Lei será em tempo remettida aos Presidentes das Províncias
e estes a apresentarão ás respectivas Assembléas para igualmente por meio de Lei fazerem a distribuição das respectivas
quotas pelos Municípios. Aqui caberá a uma Junta composta do
Presidente da Câmara Municipal e de dous Vereadores escolhidos
pela mesma Gamara, do Collector de impostos nacionaes, do Parocho da freguezia sede do Município ou do mais próximo no
impedimento do primeiro, ou do Coadjutor si o Município não
tiver mais de uma freguezia, ou o Parocho mais próximo se
achar impedido,presidida pelo Juiz de Direito, fará a ultima distribuição, isto é, repartirá o imposto pelos proprietários de
terras, sejam estas ou nSo cultivadas.
O processo da repartição, as reclamações contra esta e a arrecadação, escripturação, etc. da contribuição, serão regulados
por Decreto do Poder Executivo.
Não se deve receiar o desfalque das rendas do Thesouro, já
porque os direitos de exportação serão substituídos pela nova contribuição directa e o montante desta pôde ser o mesmo em que o
Governo orçar a arrecadação daquelles, que aliás poderia falhar;
já porque a renda auferivel de outros impostos pôde e deve melhorar em pouco tempo e qualquer differença, que a medida de
que se trata tenha occasionado, será amplamente resarcida.
O imposto foncier entre os francezes se percebe da propriedade
immovel (terras) edificadas ou não proporcionalmente e na razão
de sua renda liquida tributável.
«Essa contribuição grava proporcionalmente

(diz Dalloz)
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conferindo ás Cortes a attribuição de — votar annualmente os
impostos e fiscar a receita e despeza do Estado —, não fallou
da repartição da contribuição directa, o que leva o citado
escriptor (o Sr. Jardim) a presumir que seus autores respeitaram
o systema de quotidade existente.
Em Janeiro de 1841, porém, o Ministro da Fazenda apresentou ás cortes um projecto de Lei reformando as contribuições
e admittindo para a predial o systema de repartição, reforma
que fundava na justiça distributiva e no augmento de receita.
Esta reforma foi estabelecida pela Lei de 19 de Abril de 1845,
mas só teve execução em 1853, sendo de 31 de Dezembro do
anno antecedente o Decreto que a regulou.
Por occasião de submetter á apreciação da Soberana o referido Decreto, diziam os Ministros no respectivo Relatório :

todos os bens immoveis, terrenos e edifícios na razão de sua
renda liquida tributável. Pela expressão — renda liquida tri-<
butavel —• entende-se o que fica do producto de uma propriedade, feita a deducção dos gastos de producção e de custeio, não
attendendo a Lei a outros quaesquer encargos, que possam
gravar a propriedade, como, por exemplo, pagamento de juros,
rendas ou quaesquer prestações a que esteja hypothecariamente
sujeita a propriedade.
« A Hespanha tem a sua « contribucion territorial», a qual
grava os bens immoveis, a cultura e a creação, e é cobrada da
renda (riqueza) tributável, isto é, do producto da propriedade
e da colônia, deduzidos os gastos naturaes. Esse imposto é de
repartição.
« Designada a quota da contribuição a uma Província, a Administração procede á sua repartição (a su derrama), designando
aos povos da mesma, de accôrdo com a deputação provincial,
segundo sua renda (riqueza) tributável, a importância por quota
principal da Fazenda com os accrescimos necessários para attender ás despezas de repartição e cobrança. » (Lopez Borreguero—Man. da contrib. territor; Colmero. — Derech.
Adm. Espan.)
A Constituição Portugueza de 1826 conferiu ás Cortes
(art. 15 § 8°) a faculdade de — fixar annualmente as despesas e repartir a contribuição direota —, disposição que,
como pondera o Sr. Jardim (Direito Financeiro), foi deduzida
da Constituição brazileira e já se lia na daquelle paiz do anno
de 1822arts. 103 e 227.
A fonte dosarts. 103 e 227 da Constituição de 1822 foi
a Constituição hespanhola de 1812 art. 131 n. 15 e arts. 339
e 344, que por sua vez copiou a Constituição franceza decretada em 1789 —1791 (Declaração dos direitos do homem
art. 1° n. 13; Const. Tit. 1° n. 2, Tit. 3°,Cap. 3°
Secç. I. n. 4.)
Mas depois a Constituição Portugueza de 1838 no art; 27,
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« Senhora 1—Os .ministros de todas as Repartições têm tido a
honra de propor a Yossa Magestade algumas medidas que
consideram de uma alta significação econômica e administrativa, porém faltariam ao seu dever si, recuando na presença
da responsabilidade, que lhes cumpre tomar diante de Vossa
Magestade e do paiz, deixassem de aconselhar uma medida,
que é complementar de todas as outras e que tende a organizar
sobre bases sólidas e princípios justos as nossas finanças e o
nosso credito, elementos inseparáveis e principaes agentes da
prosperidade publica. O Governo tem a honra de propor que
o systema vicioso de lançamento da décima e alguns impostos anneosos seja substituído pelo da — contribuição de re-

i

partição .
« Não ignoram os ministros de Vossa Magestade que seria mais
completa e symétrica a providencia indicada, si abrangesse os
três ramos em que naturalmente se divide a matéria collectavel: — a terra — os capitães — e o trabalho ; mas não é uma
razão de ordem, de regularidade ou de perfeição que deve encaminhar o espirito em assumptos de tão larga importância1:
ha considerações mais ulevadas e momentosas que obrigam o

128

129

IMPOSTOS PROVINCIAES

IMPOSTOS PROVINCIAES

Governo a sacrificar a belleza do systema á utilidade pratica
dos resultados, por isso os ministros não hesitaram em propor
somente a repartição da contribuição predial como a mais importante debaixo de todos os aspectos e a mais fácil de decretar
desde já. »

tes títulos a propriedade predial e os substituiu no art. 2° pela
contribuição directa de repartição denominada — contribuição
predial —, cuja importância seria fixada annualmente por Lei
e repartida pelos districtos administrativos segundo o disposto
no § 8° art. 5° da Carta Constitucional ; e mais dispoz :

« 0§ 8° do art. 15 da Carta Constitucional da Monarcliia
sabiamente estabelece o principio da repartição da contribuição
directa. Os homens illustrados e pensadores de todas as communhões políticas ha muito que reclamam esta base de
imposto como correctivo ás desigualdades monstruosas que nascem do lançamento da décima, e como elemento de organização
permanente e estável. Consignado na Constituição do Estado,
aconselhado pela razão esclarecida, reclamado pelas idéas de
justiça distributiva, é o systema de repartição da contribuição
predial proposto a Vossa Magestade pelo Governo como homenagem a uma opinião illustrada e como pensamento fecundo
em grandes vantagens positivas. »

« Paragrapho único. — A contribuição predial do anno civil
de 1853 será fixada em uma somma igual ao termo médio da
importância dos lançamentos nos últimos três annos dos impostos extinctos pelo artigo antecedente. »

« E não se diga que a instituição do cadastro é indispensável
para conseguir este importante fim : ha pouco o estabeleceu a
Hespanha sem possuir um cadastro topographico parcellar, e a
França mesmo o não tinha quando adoptou definitivamente
este systema. »
« Senhora.— Estabelecer a repartição da contribuição predial
é dar um grande passo no caminho da organização da Fazenda
e no verdadeiro interesse dos povos. A maior segurança que
resulta desta fôrma de. contribuição é uma garantia efficaz para
o credito publico, assim como a fiscalisação reciproca, principal
belleza do systema, é uma garantia para os contribuintes. »
Ora, o Decreto, que em projecto se seguia ao luminoso Relatório cujo são os trechos transcriptos, determinou no art. 1°
a suppressão dos diversos impostos que gravavam sob difíeren-

\

Eis a h i ! . . .

Temos a mais firme convicção, de que a contribuição
territorial directa e de repartição seria uma medida
decisiva para o melhoramento ao systema financeiro do
Brazil!
Cessando os direitos de exportação que tanto acabrunham
o productor como o negociante que lhe. serve de intermediário para a exportação do producto de seu trabalho, a agricultura poderia respirar ; seus productos, ainda vendidos pelos
preços verdadeiramente baixos, que ora obtêm, lhes deixariam
um lucro de cerca de 15 % em que se pôde avaliar a importância, que a titulo de impostos geraes e provinciaes hoje pagam,
o productor supportarà sem queixar-se o novo imposto, que
em todo o caso será mais suave e fará parte das despezas de
producção — não terá certamente o resultado dos impostos
cuja suppressão indicamos.
O imposto territorial de que tratamos gravará as terras incultas, e assim indirectamente obrigará seus possuidores ou a
roteal-as ou a vendel-as a quem as quizer aproveitar; resultado
a que é absolutamente forçoso que cheguemos por um meio
qualquer, se é que desejamos ter colonos, se é que pretendemos
substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre.
Não cabe neste trabalho descer a outras particularidades;
pondo fim por isso aqui ao que tínhamos de dizer sobre o im10
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posto territorial, vamos tratar de outro assumpto não menos
importante e que será objecto do numero seguinte.
Ainda, para obviar o embaraço, que deve resultar do
desequilíbrio orçamentário, nos primeiros annos da execução do.
plano, que acabamos de esboçar, pôde o Poder Legislativo decretar duas providencias importantíssimas:
a) decretar terminantemente a alienação de todos os próprios
nacionaes, que não forem precisos para o serviço publico ;
b) melhorar a arrecadação da renda nacional, e da respectiva
divida activa.
L — Alienação dos próprios nacionaes
Os bens nacionaes constituem uma fonte de renda, mas por
diversas razões, entre as quaes sobresahe — a má administração,
— essa fonte de renda tem-se tornado pouco importante, não
estando a que produz em relação com o capital, que representam
os referidos bens.
E' principio sobre o qual não ha, na actualidade, duas opiniões : o Estado não deve possuir outros immoveis, além
' daquelles strictamente precisos para o serviço publico. Entre
nós, porém, succede perfeitamente o contrario ; e ao passo que
o Estado tem muitas Repartições alojadas em casas particulares
pelas quaes paga enormes alugueis, soffrendo, entretanto, muitas
vezes o serviço, a cargo dessas Repartições, em razão da impropriedade e incapacidade de taes casas, possue muitos prédios
que ó forçado a arrendar por preços ínfimos .
Além destes primeiros prejuisos, soffre ainda o serviço publico o que lhe provém da necessidade de occupar com o expediente, exigido por essa sempre má administração dos próprios
nacionates, a attenção de empregados, que melhor a despenderiam com outros assumptos de maior e mais importante resultado para a causa publica .
Na Corte existem, nas condições mencionadas, quarenta e oito

\
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prédios e mais seis em quatro dos quaes possue a Fazenda 1/2 e
em dous 1/10 e diversos terrenos que estão a cargo do Ministério da Fazenda e cuja renda total, conforme o quadro n. 40
junto ao relatório, lido ás Câmaras em o anno próximo passado
(1882) pelo Sr.Conselheiro Martinho Alvares da Silva Campos,
então Ministro da Fazenda, sommava 84:388$670 (vide quadro
no fim do volume).
Na Província de Pernambuco, segundo o quadro n. 39 junto
ao relatório citado,existem três casas e dous armazéns que estão
arrendados; mas, sendo todas as casas pequenas e situadas em
ruas de pouca ou quasi nenhuma importância comrnercial, estão
arrendadas por quantias módicas, e, o que mais é, a pessoas que
as não podem zelar, donde resulta despender, de vez em quando,
a Fazenda Nacional com ellas e em reparos quantia superior á
que têm produzido a titulo de renda.
Os armazéns sitos no logar denominado « Forte do Mattos »
no bairro do Recife, freguezia de S. Frei Pedro Gonçalves, o
mais importante commercialmente fallando, estão um sem arrendatário e em máo estado, o outro arrendado por 700$
annuaes! Esses armazéns, não ha muitos annos, foram reconstruídos, despendendo o Estado com isso somma considerável.
Si elles ficassem mais próximos á Alfândega, ou si a essa
Repartição podessem ser ligados, seria este o melhor destino a
dar-lhes; mas distantes e separados dessa repartição, por edifícios de propriedade particular, não podem ser desse modo aproveitados, salvo si o Estado fizer o sacrifício de adquirir, por
alto preço sem duvida, os armazéns de propriedade particular
que separam a Alfândega dos de que ora se trata (*).
(*) Por uma deplorável improvidoncia, si não por mui condomnavel condescendência, só
deram de aforaraento perpetuo os terrenos de marinhas do Forte do Mattos a algumas
pessoas.
Com essas concessões ficou occupada quasi toda a área quo constituía ha alguns
anno; o largo do Forte do Mattos, o esto reduzido a um pequeno espaço irregularissimo. Assim ficou a Alfândega completamente cercada, i m p e d i d a do poder TIO futuro
augmcntar seus armazéns, e arriscada a ver esses armazéns vizinhos convortorem-su, do
um dia para outro,, om alfandegaparticular.
Si o Estado, porém, quizor evitar o perigo o obviar o inconveniente, terá do comprar por
algumas centenas de contos de réis esses armazéns, quo um descuido deixou ali levantar.
Ainda um descuido, digno de censura, dou iogar a uma perfeita espoliação contra
a Fazenda Geral naquella Província, consontindo-so que por deliberação da Assembléa Pró-
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Existe mais alli uma casa em Olinda no logar « Forno de
Cal » arruinada ; e tanto na capital como nos subúrbios diversas
propriedades que formavam o patrimônio da extincta congregação de S. Felippe Nery, e que passaram á Fazenda em virtude da
Lei de 9 de Dezembro de 1830 e accórdão da Relação de 20 de
Outubro de 1882. O seu rendimento é arrecadado pela Santa
Casa de Misericórdia do Recife, para a qual passou a incumbência da administração da Casa Pia dos Orpliãos creada pelo
Decreto de 19 de Novembro de 1831.
Nas outras províncias existem também próprios nacionaes, e,
em algumas, de grande importância : taes são, por exemplo, as
fazendas de criação existentes: no Amazonas três, duas das quaes
(sem duvida as melhores) estão arrendadas pela insignificante
quantia de 4:000$ annuaes; no Pará cinco, estando arrendadas
as denominadas Arary e S. Lourenço com todos os seus retiros
pela quantia de 27:000$; no Piauhy existem 38, 11 no departamento de Piauhy, 11 no de Nazareth e 16 no de Canindé.
Destas fazendas, as denominadas Guaribas, Mattos, Olho d'Agua,
Serrinha, Algodões e Residência, no departamento de Nazareth,
estão a cargo do Ministério da Agricultura. As outras com as
do departamento do Piauhy, tendo sido em 16 de Novembro de
1878 arrendadas a Polybio Rodrigues Fernandes por 12:000$
annuaes, o facto deplorável do assassinato desse arrendatário,
em 18 de Junho de 1879, poz fim ao arrendamento.
O Governo, depois de tentar vender estas fazendas, não o
tendo conseguido, mandou vender todo o gado dellas, o que
se effectuou recebendo o Thesouro como producto dessa venda
cerca de 280:000$000.

Domoliu-so esse impo/tauto prodio a pretexto do alargamento da praça e conseqüente
aforinoseamoMlo da cidade ; mas, nma voz conseguida a demolição, todo o terreno á borda
do rio,que sempre só considerou — l o g r a d o u r o publico— foi daiío do foro perpetuo 'as taes
pessoas
d'antes. do m o d o quci a praça,coino já só disse,éjagora mais pequena e irregular do que era
E
pr:
deleixo ou
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No Maranhão existem duas fazendas: S. Bernardo e S. Miguel ; em Mato Grosso existem duas : Bitione e Casalvasco;
.em S. Pedro do Sul existem duas: S. Vicente em S. Gabriel e
S. Gabriel em S. Borja.
Neste ultimo logar existe ainda a estância de Itaesquem,
que é próprio nacional, mas está em poder de um particular,
cuidando-se de sua reivindicação pelos meios judiciaes.
Possue o Estado muitos e importantes terrenos.
Na Provincia do Rio de Janeiro, além de outros possue os
que constituíram a antiga e hoje extincta aldêa de índios
de S. Lourenço ; na Provincia de Pernambuco possue os das
extinctas aldeias de Índios da Escada, e outras ; devendo acontecer outro tanto nas demais Províncias.
De todos esses terrenos produzem alguns pequena e insignificantissima renda, que não compensa o trabalho e despeza
de sua arrecadação; outros, e estes parece que constituem o
maior numero, estão inteira e completamente desoccupados,
incultos, e nenhum proveito dão ; outros ainda estão usurpados por particulares, que os estão usufruindo, com prejuízo do
Estado, o da commodidade publica,
Para que o leitor possa ajuizar melhor do que são os próprios nacionaes, damos no fim do volume três quadros sob as
lettras— A —, B — e — C —, os quaes, em nosso entender,
esclarecem perfeitamente o assumpto.
S3. Do ligeiro histórico, que acabamos de fazer, resulta, indubitavelmente, a desvantagem que advem ao Estado
de possuir prédios e outros immoveis semelhantes, o assim a
conveniência de vendel-os para applicar seu producto á reorganização das finanças e por conseqüência a um fim de alta vantagem para a causa publica ; seguindo assim o exemplo de muitos
paizes, que de semelhante recurso lançaram mão quando
se acharam, como nos achamos hoje, em embaraços financeiros.
Para que a alienação desses bens possa surtir, porém, todos
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os seus benéficos effeitos, convirá fazel-a preceder de certas
medidas e acompanhar de outras.
As medidas precedentes consistem:
a) em fazer medir e demarcar os terrenos, adoptando nessa
medição um certo padrão ou numero de metros de frente e de
fundo que constituirá « um prazo » : assim o Estado poderá
vender a quem pretenda um ou mais prazos, mas a compra
poderá ser melhor disputada, porque o preço minimo permittirá
a concurrencia ás pequenas fortunas: e esses prazos serão
maiores ou menores segundo se tratar de terrenos rústicos ou
, urbanos;
b) dos prédios urbanos só serão vendidos os que não forem
precisos e não poderem ser aproveitados para o serviço publico, geral, provincial ou municipal: os bens que forem
precisos para o serviço provincial e para o municipal serão por
Decreto Imperial mandados considerar — próprios provinciaes ,
ou municipaes —, conforme for o caso, com a cláusula de inalienabilidade ; de modo que em todo o tempo e quando as conveniências do serviço determinem a desoccupação do prédio
ou terreno volte elle ao domínio nacional ;
c) dos terrenos occupados por titulo de aforamento perpeluo
o Estado disporá em favor do foreiro, si dentro do prazo
fatal requerer a preferencia: depois desses prazos os terrenos poderão ser vendidos a quem os pretender ; em todo o
caso á venda precederá licitação ou propostas em carta fechada ;
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que umas e outros pedirem para fundação de centros coloniaes
e de escolas, para logradouros públicos e outros fins de utilidade
geral: no acto da cessão, porém, marcar-se-ha prazo fatal |para
o aproveitamento ou fundação do centro colonial,escola ou estabelecimento para que forem as terras e bemfeitorias pedidas;
ficando a cessão sem effeito, si no fím do prazo a referida fundação, fim da cessão, não estiver realizada, ou, em vista de
razão procedente, o prazo não houver sido prorogado;
e) os terrenos das extinctas aldêas depois de medidos e demarcados serão vendidos — preferindo na compra os que delles
se acharem de posse com cultura ou edificação, ou com principio decultura ou deedificação; ou que a justifiquem com títulos
regulares de acquisição, e que rião tenham sido contestados por
tempo maior de dez annos depois da data de sua expedição :
estes títulos, porém, seja qual for sua qualidade, não valerão
contra a posse pacifica e não disputada de mais de cinco annos
com cultura ou edificação, ou principio de cultura, ou edificação.
As medidas que devem acompanhar a alienação, consistirão:
a) na concurrencia mediante a qual se não admittirá venda
alguma, tendo logar as preferencias, que este plano garante
somente, tanto portanto, e pelo maior preço offerecido: quando
porém o comprador não for o actual occupante, poderá :
aa) indemnizar o valor das taes bemfeitorias por accôrdo
amigável, com o occupante, ou precedendo arbitramento;
ab) conservar o dono das bemfeitorias mediante o aforamento

d) as fazendas ruraes serão vendidas do mesmo modo, ou,
como acaba de fa«er-se em relação ás do Piauhy, vender-se-ha
o gado vaccum, cavallar, lanigero ou suíno que nellas exista,
vendendo-se depois as terras e as bemfeitorias : dessas .terras
e bemfeítorias serão cedidas ás Províncias e aos municípios as

\

perpetuo ou temporário;
b) na concessão de prazo de um a três annos para pagamento
do preço do immovel, procedendo-se nos termos da Lei de 13
de Novembro de 1827 : a proposta de pagamento á vista gó
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preferirá á proposta de pagamento a prazo si forem iguaes
quanto ao preço oíferecido, ou si sendo este menor a differença
não exceder de 10 % ;

à somma enorme, que fica annualmente por arrecadar. Por

c) não serão os immoveis vendidos de uma só vez, mas irse-lião vendendo com a conveniente demora de maneira que a
quantidade de bens oíferecidos não prejudique o respectivo
valor;
d) nenhum immovel será posto em arrematação% por venda
sem haver sido antes avaliado, e o valor que lhe for dado
servirá de base aos pretendentes: nenhuma proposta se aceitará
sendo o preço delia menor que o valor da avaliação, nem quando
a offerta for vaga e indeterminada.

exemplo:
No exercício de 1877—1878 o que ficou por arrecadar da
renda lançada subiu a 889:016$800, importância que se
desengloba do modo seguinte :
Renda dos próprios nacionaes
Foros de terrenos de marinhas, etc.
Décima urbana
Dita da légua além da demarcação.
Dita addicioTial
Imposto de industrias e profissões..
Concessão de pennas d'agua

4:036$274
13:282$735
269:4891209
22:352$158
14:616$670
527:592$754
37:647$000
889:016$800

II. — Melhoramento da arrecadação

A cobz^ança ou arrecadação da renda lançada é má, e a da
divida activa é ainda peior. (*)
O defeito da arrecadação começa logo no systema de lançamento, porquanto ou os lançamentos são feitos com censurável exagero, ou o são com demasiada e condemnavel
condescendência.
No ultimo caso o Fisco fica prejudicado: no outro chovem
as reclamações que, tomando tempo precioso ás Repartições, são occasião de incommodos e despezas para o contribuinte, que assim vê aggravado o imposto, e tornando-se este
mais odioso essa odiosidade recahe no Fisco e excita o contribuinte a subtrahir-se ao seu dever.
Para prova de quanto a arrecadação é má, basta attender

No exercido seguinte de 1878—1879 o que ficou por
arrecadar da renda referida sommou 9S2:035$342, ou mais
do que no anterior 93:018$542.
A quantia por arrecadar no fim de 1878—1879 distribue-se
pelos seguintes títulos :
Renda dos próprios nacionaes.
Foros de terrenos de marinhas, etc.
Imposto predial (*)
Imposto de industrias e profissões..
Concessão de pennas d'agua.

310:391$333

r, -i /-» _ t-r/\r\<rftnO l
616:709$981
37:134$900

982:0351342

.
q uo só do outro diilero - em chamar-se predial - n<m que fn.

\

3:492$114
14:307$014
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Finalmente no exercício de 1879—1880 (ultimo de que temos
balanço do Thesouro) a importância da renda lançada que ficou
por arrecadar foi : 1.123:276$323—, ou mais do que no exercício de 1877—1878 234:259$523, e mais do que no exercício
de 1878—1879 141:240$981.
Esta quantia por arrecadar respeita ás seguintes rendas:
Renda dos próprios nacionaes
Foros de terrenos de marinhas, etc
Imposto predial
»
de industrias e profissões
Concessão de pennas d'agua

1:272$854
9:844$247
410:702$214
659:032$008
42:525$000
1.123:376$323

Si addicionarmos á importância supra o que âcou por
arrecadar neste ultimo exercício de 1879—1880 do imposto
sobre subsídios e vencimentos—18:726$300; do imposto
sobre o fumo—42:738$530 e da taxa addicional de escravos— 169:048$586, teremos que o computo total das contribuições não arrecadadas nesse exercício e que passou á conta
de « divida activa », foi de 1.353:889$739.
A cobrança dessa divida faz-se judicialmente, e ó delia encarregado o Juízo dos Feitos da Fazenda,que procede nos termos
da Lei de 29 de Novembro de 1841, Regulamento de 12
de Janeiro de 1842, e Instrucções da Directoria Geral do Contencioso de 31 de Janeiro de 1851.
O processo para essa cobrança, posto que summario, admitte,
ainda assim, muitos tramites e formalidades, que os tornam
longos e dispendiosos. Os defeitos da organização do Juízo de
que se trata, a circumstancia de terem os respectivos Juizes
jurisdicção na Corte e Província do Rio de Janeiro, e nas demais Províncias em toda a extensão dellas, são causas que en-
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fraquecem a sua acção e prejudicam, de um modo indi/ivel,
os interesses do Fisco, como o têm reconhecido, desde muitos
annos, todos os Ministros da Fazenda, solicitando, com instância, o indispensável remédio ao Corpo Legislativo.
Sendo privativo o Juízo para as causas da Fazenda na primeira instância, na segunda são ellas julgadas pelas Relações,
isto é, pelos Tribunaes communs; e para a revista é a Fazenda
Nacional equiparada aos particulares, isto é, só pôde interpor
esse recurso nos casos e concorrendo as circumstancias, que
para o mesmo effeito é mister se dêm em relação ás causas
communs.
Os tribunâes de segunda instância fazem quasi que um luxo
de julgar contra a Fazenda: os exemplos para prova deste
asserto não nos faltariam, si os quizessemos adduzir,e fosse isso'
preciso em um caso, que está por assim dizer patente, que
todos o conhecem pelas queixas que tem levantado desde cs
Procuradores Fiscaes e dos Feitos, até os Ministros da Fazenda,
que, como já o dissemos, desde muitos annos reclamam, e infelizmente sem resultado, providencias do Poder Legislativo. (*)
A conseqüência de tudo isto é que fica annualmente uma
somma importante da divida activa por cobrar, somma que
actualmente sobe a um valor tão considerável que si o podessemos consignar aqui encheria de pasmo a todo o mundo !
Cumpre pois promover a cessação desses inconvenientes e
no nosso pensar poder-se-hiá tudo remediar promovendo a reforma do systema de lançamento e cobrança da renda lançada,
de época mais remota, o sti
da Fazenda, Sr. conselheiro
, omo fizeram meus antedo Juízo dos Feitos, solicitando as ro-

nacional.

140

IMPOSTOS PKOV1NCIAES

IMPOSTOS PROVINCIAES

e a do Juízo dos Feitos, bem como a do processo das causas
executivas da Fazenda Nacional. Sobre estes dous pontos
vamos externar nosso parecer, que, quando mais não seja,
servirá de estimulo aos mais competentes para lembrarem
cousa melhor, e quiçá mais exeqüível.
E' péssimo, como já dissemos, o systema de lançamento que vigora entre nós.
Na Corte, na Bahia e em Pernambuco, está este serviço a
cargo das respectivas Recebedorias, que o executam por intermédio de seus lançadores ; nas demais Províncias está elle;
naquellas que têm Alfândegas — a cargo destas, e nas outras,
bem como em geral nos Municípios do interior, é esse serviço
desempenhado pelas Mesas de Rendas, onde as ha, ou pelas
Collectorias.
Sobre as Mesas de Rendas e as Collectorias do interior nada
è preciso dizer. Essas estações cujos serventuários nem são
nem deixam de ser empregados públicos, espécie de amphybios, que só têm um estimulo — a, porcentagem — , servem
mal, desempenham de modo inconcebível um cargo de tanta
responsabilidade, e de uma tão grande importância.
As Alfândegas e as três Recebedorias são as estações onde o
serviço do lançamento, arrecadação e flscalisação das rendas
internas se faz com mais seriedade, mais convenientemente.
Mas vamos ver quanto é elle incompleto ahi mesmo.
O processo do lançamento consta de três partes distincías :
a) arrolamento dos contribuintes, fixação do valor locativo
dos prédios por elles occupados para deducção da taxa proporciona], e designação da taxa fixa, que lhes corresponde ;
*

f

b) intimação dos contribuintes ;
c) approvação do lançamento e arrecadação do imposto.

\
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O arrolamento deve ser, e é previamente annunciado, designando-se quaes as ruas em que vai ter logar nos termos do
Regulamento de 17 de Março de 1860, art. 37 § 1°, mas esse
annuncio, que devia ser a primeira garantia da exacticlão do
acto, pouco aproveita; sendo como ó publicado unicamente
no Diário Official, jornal que, não sendo de polemica, nem mercantil, .é pouco lido, ou somente o é pelos funccionarios públicos;
de modo que o contribuinte só sabe que vai ser collectado
quando lhe bate o lançador aporta. Daqui resulta que, no maior
numero de casos, o contribuinte não é encontrado, e nfio podendo
fornecer esclarecimentos ao lançador, este o collecta a esmo,
classifica-o como exercendo, muitas vezes, uma industria que
elle jamais exercera; arbitra o valor locativo do prédio na
importância, que bem lhe parece ; e feito isto, sem exame nem
discussão, retira-se.
O lançador tem obrigação de communicar ao collectado que
o está, si o for pela primeira vez, e qualquer differença que para
mais fizer no lançamento, exigindo (manda o Regulamento
supracitado) declaração escripta do collectado de que fica
sciente da alteração.
Esta obrigação, porém, raramente é cumprida. O lançador,
actualmente e por força de disposições posteriores ao Regulamento de 1860, deixa, é verdade, uma nota impressa em um
oitavo de papel, na qual declara « ter colleotado a F.... para
o imposto tal, e queãevé este F..., pagar as taxas taes elaes;
podendo reclamar dentro de.... dias » : mas, como o lançador
comparece, para fazer o lançamento, justamente á hora, em
que o collectado não deve ou não pôde estar em casa, porque
essa hora é a mais commoda para elle lançador ; segue-se que a
tal intimação é-entregue ao fâmulo, ou a outra igual pessoa da
família, ou é deixada a algum vizinho, e como nenhum destes
lhe liga importância, o certo é que o único interessado, o contribuinte, nunca a vê, e só tem sciencia do lançamento, arbitrário, e muitas vezes — absurdo —, quando lhe é exigido o
imposto pelo cobrador!...
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Eis ahi!

Desta irregularidade resulta :
Reclamação do contribuinte fora do tempo legal ;
Conseqüente indeferimento da reclamação, pela Repartição
collectora ;
Recurso para a Repartição superior; e
Rejeição do recurso, em muitos casos, porque a Repartição — a quo — allega e sustenta que o lançamento foi muito
bem feito e justo; e a parte recorrente não tem meios para
provar o contrario, visto como :
Si recorre aos seus vizinhos — e estes lhe attestam que
nunca, em tempo algum — exerceu elle tal industria, nem tal
offlcio—, nunca teve tal estabelecimento, etc., etc., os attestados são graciosos, não fazem fé, o recorrente quer fraudar
o fisco.
Si o homem produz uma justificação perante o Juizo dos
Feitos, com assistência do Procurador da Fazenda, é ahi exhibe
prova testemunhai importante, no mesmo sentido dos attestados
referidos, e, mais ainda, prova com os recibos do senhorio da
casa, que habita, ou em que exerce a industria, haver o lançador arbitrado no triplo o valor locativo delia, nada disso serve :
as testemunhas juraram falso, o recibo é falso.
Só tem razão o lançador que se diz bem informado do
contrario, sem dizer todavia quem o informou ; que muitas
vezes, si não sempre, não entrou na casa do collectado, nunca
lhe fallou, não exigiu delle o recibo do aluguel da casa, e em
fim fez o lançamento conforme a sua vontade ; e-a sua vontade
se subordina a um triste preconceito segundo o qual o exactor
da Fazenda, para se mostrar empregado zeloso, deve apresentar
um lançamento importante, embora feito com injustiça ! ,
Por cutro lado (e aqui vai o prejuízo da força moral do
fisco), desde que .o lançador se ostenta zeloso, desde que elle
fã? o lançamento com certa severidade, os collectados attribuem

tudo isto puramente ao desejo de augnientar a renda, em
proveito da respectiva porcentagem.
Este systema precisa ser completamente reformado.
Os lançamentos, para os diversos impostos, a cuja arrecadação
servem elles de base, devem ser incumbidos a uma junta fiscal,
que poderá denominar-se mesmo — Junta de lançamento.
A Junta de lançamento na Corte será presidida pelo Director
Geral das Rendas ou por aquelle dos Sub-Directores que o
Governo determinar : nas Províncias será presidida, nas capitães, pelo Inspector da Thesouraria, pelo Contador ou pelo
Procurador Fiscal, servindo esses funccionarios na falta uns
dos outros e na ordem indicada.
Além dos Presidentes compor-se-hão as Juntas de um empregado da Estação fiscal arrecadadora dos impostos, que servirá de Escrivão ou Secretario e será designado na Corte pelo
Ministro da Fazenda e nas Províncias pelo respectivo Presidente ; um Vereador da Gamara Municipal, designado pelo seu
Presidente, e dous negociantes conceituados, designados pelo
Ministro na Corte e pelos Presidentes nas Províncias.
Nos Municípios interiores as Juntas cbmpor-se-hão do Juiz
local como Presidente, do Collector, do Ajudante do Escrivão
do Collector, que servirá de Secretario, de um Vereador da
Câmara Municipal, designado pelo seu respectivo Presidente, e de dous commerciantes domiciliarios no Município e
que gozem de bom conceito, designados pelo Juiz de Direito da
comarca.
Poderão fazer parte das Juntas de arrolamento os commerciantes estrangeiros.
A estas Juntas serão remettidas pela autoridade policial ou
(o que será melhor talvez) pelas Câmaras Municipaes relações
de todas as pessoas que no Município exercerem qualquer industria, arte ou officio, contendo estas relações todos os esclarecimentos, que as instrucções do Governo precisamente determinarem, e devendo achar-se entregues até o fim de Março de
cada anno.
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No 1° de Abril farão as Juntas sua installação e começarão
o arrolamento e lançamento dos impostos.
O districto de cada uma das Juntas se dividirá em tantas
secções quantas convenha á regularidade do serviço e á commodidade dos interessados.
Nunca terá logar o lançamento de uma secção sem que se
haja previamente e com antecipação de oito dias pelo menos
feito o competente annuncio e este, além de ser publicado e
repetido nos jornaes mais lidos e de mais circulação, será
affixado nos logares mais concorridos do districto e, principalmente, da secção de que se tratar.
O annuncio designará :
I, a secção pela numeração que lhe competir;
II, as ruas, travessas, beccos, etc., comprehendidos na secção;
III, as casas (por sua numeração) que tenham de entrar no
lançamento.
E convidará os interessados a comparecerem munidos dos
recibos do respectivo arrendamento, da licença municipal e
de outros quaesquer documentos que possam servir ao seu
direito e justiça, para darem esclarecimento á Junta.
Em vista destes esclarecimentos fará a Junta o lançamento,
que mandará publicar pela imprensa, e em edital afflxado nos
logares mais notáveis do respectivo districto.
Terminado o lançamento do Município, o que deverá ter
logar até o fim de Junho, a Junta suspenderá seus trabalhos
por 15 dias, findos os quaes, e precedendo annuncios, voltará
a e]lês, para receber as reclamações contra os lançamentos.
\
\

As reclamações poderão ser feitas :
a) pelos collectados, si o lançamento for excessivo ou indevido;

\
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b) por terceiros, si o lançamento for por qualquer modo
offensivo dos direitos do Fisco ou dos desses terceiros.
A Junta tomará conhecimento das reclamações feitas e as decidirá como entender, mas de tudo lavrará acta circumstanciada, que com os arrolamentos e mais papeis serão remettidas
ao Thesouro na Corte e ás Thesourarias nas Pro-vincias.
Encerrados assim os lançamentos, que o deverão ser até o fim
de Agosto, serão remettidos ás estações arrecadadoras para ter
logar a respectiva arrecadação, a qual se fará no domicilio do
contribuinte, sem multa; mas, si o contribuinte não satisfizer
ao cobrador, este o intimará para ir satisfazer seu debito á boca
do cofre, dentro de 15 dias, com a multa de 12 4/a %» sob pena
de ser elle cobrado judicial e executivamente, augmentando-se,
em tal caso, a multa para 25 %. Desta intimação passará o cobrador certidão, na qual assignará o collectado ou dous de seus •
próximos vizinhos, si elle recusar a sua assignatura, ou si
occultar-se para evitar a intimação.
Durante a cobrança no domicilio, e dentro do prazo de 15
dias, que o cobrador deve marcar ao collectado para pagar á
boca do cofre, poderá este reclamar; a reclamação, porém, só
será attendida fundando-se:
a) em ausência para logar d'onde não tiver podido usar
de seu direito durante o lançamento;
b) em circumstancia que' produza nullidade absoluta do
lançamento, entrando neste numero erro de nome, ou de
numeração da casa, de modo que não tenha podido o contribuinte saber que se tratava de si.
Não sendo o lançamento que dá direito á Fazenda para haver
o imposto , toda a pessoa sujeita a esse ônus, e que não for
comprehendida no respectivo lançamento, por qualquer razão
que seja, é obrigada a denuncial-o á competente Repartição —
(Thesouro ou Thesourarias), para ser incluída no lançamento
supplementar, e communicado o facto á estação de arrecadação para os devidos effeitos.
li
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O mesmo se deverá observar a respeito dos que incorrerem
no imposto, depois de encerrado o exercício.
A restituição do imposto lançado só terá logar si for requerida dentro dos primeiros cinco annos depois do pagamento, e si
este tiver sido repetido: mas ainda que o contribuinte tivesse
direito a ser allíviado do lançamento, si não houver reclamado
em tempo, o imposto, uma vez pago, não se poderá mais restituir.
O prazo de 15'dias, de que acima se trata e dentro do qual
devem fazer-se as reclamações contra os lançamentos ; oderá
ser prorogado até mais 30 dias—; mas em todo caso, e para
se poder obter essa prorogação, a reclamação deverá ser iniciada
dentro do dito primeiro prazo de 15 dias.
A cobrança no domicilio terminará em tempo que possam as
relações dos impostos não pagos serem remettidas ao Thesouro
Nacional na Corte, e ás Thesourarias Provinciaes até o fim do
semestre addicional de cada exercício; os devedores por quantia
menor de 100$ serão contemplados em relações disíinctas
daquelles cujo debito for de 100$ para cima.
Recebidas as relações, as dos devedores de quantia menor de
100$ serão logo remettidas á Directoria Geral do Contencioso, na Corte e Rio de Janeiro, e aos Procuradores Fiscaes nas
Províncias, transmittindo-as a referida Directoria Geral ao
Procurador da Fazenda e seu Ajudante; a respeito das dos
outros devedores por maior quantia proceder-se-ha como está
em pratica, remettendo-se as respectivas certidões ao referido
Juízo pelo intermédio também da Directoria Geral do Contencioso .
Uma vez recebidas as relações e as certidões supra mencionadas pelo Procurador da Fazenda e pelo Ajudante, estes
promoverão a respectiva cobrança, como se diz no paragrapho
seguinte.
Toda divida proveniente de impostos obriga ao contribuinte
e a seus herdeiro^ ou successores; e quando o imposto gravar
estabelecimento commercial, ou industrial, seja a industria
fabril, manufacíureira ou agrícola, a responsabilidade pela

\ '
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divida passa áquelle que houver o estabelecimento por compra,
doação, ou successão.
O Governo, em regulamento especial, estabelecerá de modo
preciso os casos em que se verificará a responsabilidade de que
aqui se trata.
ÍÍS5. O processo para cobrança das dividas provenientes de
impostos menores de 100$ será summarissimo.
Nelle senãoadmittirà outra defesa ás partes que não seja a de
haver pago—sendo tal defesa acompanhada logo de prova, e esta
deverá ser o conhecimento ou quitação da Repartição competente.
Este processo correrá perante os Juizes de Paz do domicilio
dos devedores, e será inteiramente verbal, lavrando os respectivos Escrivães, nos competentes livros, o termo necessário,
como se pratica nas conciliações.
Notificada a parte, em virtude de requerimento do Procurador da Fazenda ou do Ajudante, e de despacho do Juiz, será
ouvida em audiência, a que deverá comparecer pessoalmente,
salvo o caso de impedimento legitimo e devidamente provado em
que poderá admittir-se procurador: e ahi quer a allegação ou
defesa da parte proceda, quer não, em todo o caso o Juiz decidirá
de plano e verbalmente e sua decisão será desde logo exequivel.
Condemnado o contribuinte, o Procurador da Fazenda requererá, na mesma audiência, mandado executivo pelo principal e
custas, o qual será intimado ao devedor, que não pagando soffrerá em acto seguido penhora em bens moveis quanto bastem
para pagamento da execução.
Os bens penhorados poderão ser resgatados dentro de três
dias, que correrão no cartório ; e findos estes serão arrematados
em uma só praça pelo maior preço que encontrarem.
Si o valor da arrematação não chegar para o pagamento da
execução proceder-se-ha a nova penhora, sem necessidade de
novo mandado.
Nas outras dividas maiores de 100$ proceder-se-ha como
está em pratica, ficando porém limitada aos districtos das capi-
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íaes nas Províncias e do Município na Corte, a jurisdicção dos
Juizes especiaes dos Feitos da Fazenda, passando nos outros
Municípios essa jurisdícção para os Juizes de Direito.
Quando a penhora for em bens moveis (e sempre serão estos
preferidos) a arrematação se fará nos termos acima ditos.
Isto não importará certamente a reforma completa que precisa e reclama o Juízo dos Feitos; reforma que aliás depende e
se alia á reforma judicial, que constítue uma das grandes necessidades deste paiz. Mas, como dizia em 1879 o illusíre Estadista, que tinha a seu cargo a importante pasta dos negócios
da Fazenda :
« Uma reforma judicial comprehende diversos assumptos.
Quanto ao pessoal :
Terá de aítender e determinar seu numero, suas categorias,
seus vencimentos, suas prerogativas e immunidades.
Quanto ás jurisdicções :
Seus gráos, sua esphera de acção, seus districtos.
Quanto ao processo :
A marcha ou formulas, o modo do julgamento, as provas e
sua graduação, os recursos e as regras para sua interposição.
Uma reforma judicial, digna desse nome, é trabalho de longo
fôlego e que pede muito tempo.»
Mas ao menos, quanto a nós, as providencias que indicamos,
e que nos parece não encontram disposição alguma que as torne
inaceitáveis, uma vez reduzidas a lei do Estado, concorrerão
sem duvida alguma para melhorar e âccelerar a arrecadação
da divida actíva da nação e farão assim entrar nas arcas do
Thesouro muitas sommas, que ficam incobraveis, e que para as
supprir é o Governo obrigado a pedir, e o Poder Legislativo a
votar novos encargos, com prejuízo dos cidadãos laboriosos, que
comprehendem e cumprem lealmente seus deveres em relação
ao Thesouro Nacional.
FIM
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Quadro dos Próprios Nacionaes pé na Corte e Província do Rio de Janei o se acham arrendados
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1

j

Local

Arrendatários

OMecto

S

a

03

«•eus
í^í

notoa rloo
Ildld!)
lida nnnrwonpo
bUllUuMUM

.^
Rua de Diogo Feijó, antes do

Prédios ns. 80 e 82

José Pacheco da Silva] Cunha

Rua da Uruguayana

Dito n. 28
Dito n. 4
Dito n. 53
Ditos ns. 137 o 139

Idcm

Dito n. 118

Alegria & C.a

Rua do D. Manoel

Dito n. 19 A. — 21 placa

Amcdéo Carruete

Morro de Santa Theroza

Dito nos Dous Irmãos

Cassiano Speridião de Mello Mattos

Rua dos Andradas

Dito n. 89.

Roa Primeiro do Março
Travessado Commorcio
Rua da Candelária
Rua do Mercado

Ditos ns. 12, 16o 18
Ditos ns. 9, 13, 16o 18....
Dito n. 36
,,,..
Dito ns. 15 e 17

Rua de S. Joaquim
Idcm

D. Senhorinha Cândida dos "Santos Moreira e Oliveira..
J Joaquim José de Carvalho
1

.g \
S j(
o aí Administra ostes prodios a Ordom Terceira da Penitencia
^ ,

Ruas de Bragança e Conselheiro
Saraiva
15 prodios

Visconde de Figueiredo...,

Rua do Castello
Cova da Onça
Rua do Passeio
Praia doS. Christovão

Prédio n. 42
Casa e terreno
....
Prodios n . 22 e ns . A. a T
Ditos ns. 1 e 3— Vio de cada um

B. Adelaide Fontes Pinheiro Guimarães
Visconde de Bom Retiro
Antônio Francisco Bandeira Júnior
Antônio Lyra da Silva e Gonçalves Bastos

Mangue da Cidade Nova
Rua da Guarda Velha
Santa Luzia
Caos da Gloiia

Casa onde está a fabrica do gelo..
Terreno do Tbeatro i'edro 11
3arlholomeu Corrêa da Silva
Dito da fabrica de terveja
(oaquim Josó Rodrigues Machado
Terreno accrescido, 22m,5
Idem l;)l)m
loão Francisco Soares

Botafogo. — Praia da Saudade.. Pedreira, terrenos e 2 Próprios
Nacionaos
Antônio Teixeira Rodrigues
Theresopolis
Ilha das Enxadas
Seira da Eotrella

?azonda S. João de Paquequer..

Praça D. Podro II
Terreno accrescido. ._
Nictheroy. — Rua da Praia e
Idom (2)
1.,
S. Domingos

Diversos

Companhia Ferry

3:3SO£J030 Contrato de 27 c Dezembro de 1881, a contar do 1 de Janeiro de 18*2
ato 5 do Abril o 1883. Foram adquiridos por oscriptura d e s d e
Dezembro do 1 81 e troca pelos Próprios Nacionaes ns. 92 0 94 da
rua Thoophilo Ottoni, n. 311 da rua da Alfândega e ns. 127, 131, j
133 c 13õ da ri a da Prainha, avaliados em 3õ:GUOá|000.
800SUOO 19 do Ma.o do 1877, por 6 aunos, a contar de 12 de Agosto do 1876.
720JOOO 27 do Dezembro Ho 1881, a findar em 12 do Março do 1889 polo resto
do tempo do coptrato de 12 de Marco do 188J, 9 annos, que compreliondia os prod }S ns. 131, 13a o 13j da rua da Prainha, quo fizeram
parte dos troca los poíos de ns. 80 o Si da rua de Diogo teijó.
1:140,$000 18 do Dezembro i e 1880, por 9 annos, a contar de 18 do Janeiro do
dito anno.
3:000,5000 10 do Novomliro i e 1871, por 9 aunos; por contrato do 5 do Fevereiro
do 1883 foi pró ogado por 9 annos, a contar de 4 de Março desse
anno, com o mo mo arrendamento.
48,5000 Termo do 10 do A ril de 1848, em virtude da Resolução de Cousulta
da Soccão do In perío do 31 do Dezembro do 1847.

7:675^000 Estas partos portei ciam ao patrimônio do collogio do Podro II o foram
postas á disposi ;£o do Ministério da Fazenda, por Aviso do do
Império do 10 L o Agosto de 18^0.
9:000,}'000 Esles prodios fora o construídos no local onde existiam os quartéis de
Bragança. Acha m -se arrendados por contratos do 2 do J u l h o de 1877
e 15 de Julho do [Í878, por 15 annos, sendo os seis primeiros para a
conslruccio dosbovos prédios.
500^000 11 do J u l h o de 187 ), por 5 annos, a contar do 27 de Janeiro de 1880,
120^000 9 do Julho do 18 4, por 9 annos.
19 de Agosto de • !82.
22aáOOO A Rocebedoria ai •ceada esta] renda em virtude da Ordem do 3 de
J u n h o do 1863
600,5000 Temporariamente, i contar de 4 de Maio de 1877.
eqosooo 12 do Março do 18 J, sem tempo.
1:2005000 2 do Março do 1 F5, sem tempo.
6$75Ü 13 do Julho de 18 j, a titulo precário.
iJ
390,3000 lltulo do )6 do J neiro de 1882, precariamente, para um estabelocimonto do banhos com a condição de entregal-o quando for exigido
para o serviço oi por conveniência publica.
3:600#000 Contrato do Minis rio do Império de 20 de Maio do 1882, a contar de
li) do Janeiro du s e anuo, quando passaram taes bens para o Estado,
a titulo precário
Está aniiuuciada ; venda desse Próprio Nacional.
;
Cessou o arrondan t nto, sondo entregue ao Estado.
711Ü620 Diüerentes.
400$000 Titulo do 17 do D alembro do 1877, precariamente, a contar do 29 de
Novembro dess Lano.
800,0000

Quadro dos terrenos nacionaes aforados na Corte e Província do Rio de Janeiro
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Local

OMecto

Foreiros
1

:
Rua da Misericórdia

•

i

/

•

'

i
Rua do Areai
i

(
<

6,82
7,22
6,82
6,10

metros da casa
ditos da de n.
ditos da do n.
ditos da de n.

n. 106
108
110
10

Data ias concessões

"1

S

Joaquim José Rodrigues Machado
D. Feiiciana e D. Maria Freire Allomão
João Maria de Azevedo Castro, tutor do sous filhos...

t «200 19 de Julho de 1876 o 26 de Agosto de
t ?600 9 de Novembro do 1878.
«200 19 de Maio do 1874.
131 #000 19 de Julho do 1880.

10,1-2 ditos da de n. 6
9,9 ditos da do n. 10

Conselheiro Alexandre Affonso do Carvalho
Conselheiro Dr. Ezoquiel Corroa dos Santos

U SOOO 11 de Agosto do 1865.
K 1000 28 de Setembro do 1865. Obtove licença a 16 de

12,98 ditos da do n. 8

D. Francisca das Chagas Santos c Agostinho Fernando de
Souza o Mello

gi

filhos.

Fundes da casa n. 44
j Terreno da casa n. 70

Terreno entre os f u n d o s das casas ns. 68a
72 da rua Formosa e a Casa da Moeda.. 106,78 metros quadrados
Rua d|o Ouvidor
4,78 ditos da casa n. 62 antigo
Rua do Passeio

!

Setembro de 1880 para transferir 0 terrono e 0
prédio a D. Maria Pastora Alves Chavantos e

7000

\

Rua do Evaristo da Veiga

1881.

26,4 ditos das do ns. 1 o 3
19,36 ditos das do us. 9, 11 placa

Campo da Acclamacão
Rua Nova da Alfândega
Travessa da Barreira
Praias da corte

35,2 ditos da de n. 97
13
ditos
18. K ditos
Terronos accrescidos

E ngenho Novo

Um terreno j u n t o á
cst-ada de forro
73m,4 de frente,
essa caricolla com

Nicthoroy

Morro da Armação

ia $000 U

Barão de fiurupy
Manoel Maria Bregaro.

35 5-250 28 do Novembro de 1859.
381 $730 31 de Maio de 1849.

Marins Echalier e Diogo Gratüat
José Kilian

J 41 SOOO 38 de Janeiro do 1858.
6í Ü967 27 de Agosto de 1861.

loão Maneio da Silva Franco
Francisco de Araújo Reis Vianna
Diversos

)'. versos

;

K «375 23 de Outubro do 1853.

João do Siqueira Dias

••

cancella n. 21 da
D. Pedro II, com
e outro
fronteiro a
139'n,9 do fronto... itanool de Noronha do Andrade e Silva, ínvantariante
dos bens de sou fallecido pai José Ignscio Antônio

Diversos Municípios da Província do Rio de
Harinhas o accrescidos
Janeiro

26 do Novembro de 1877. Obtiveram licença para
vender em leilão o terreno e a casa.

18." J22-2
t{ (777
189 }970
Í:16C ?788

de Fevereiro do 1838 o 5 do Maio de 1840.

27 de Setembro de 1881.
12 de O u t u b r o de 1882.
28 de Soíombro do 1861 e 10 de Junho de 1873.
)i£ferontes.

27 1917 Titulo do 18 do Janeiro de 1882.
49 pão 30 de Junho do 1835
337 !737 Merentes.

3:366 !883 Differontes.
6:470 Í613

'.

:

c
Quadro demonstrativo das fazendas nacionaes, sua extensão, gado, bemfeitorias,
rendimento e despeza no exercicio de 1881-1882
KILOMETROS

_~

FAZENDA.S

PROVI1STCIA.S

FRENTE

.

VACCOM

FUNDOS

S. Bento
< S. Marcos

AMAZONAS

CASAS DE

GADO

—-- ,

3.753

CAVALLAH

."ii -^ —

.

RECEITA

DESPEZA

PALHA

TELHAS

8

630

4:000,51000

l S. José
15,8

S . Pedro
Santo Antônio
Caçoai da Villa Franca

1: 000^000

Arary
Santa Maria
S. João
Pomba
S. José
Fortaleza
Sumaúma
Arary cornos re- S. Miguel
tiros.
Guajará

PARÁ

77,479

56,13\

12.136

S. Joronymo
Assacú
Sanharão
Genipapocú
Caroboiras
\
(
(
*

S. Macario. .

PIAUHY.— DBPARTAMBHTOS.

/Fazonda Nova
Poções
Salinas
Campo Grande
Castollo
Campo Largo
Ilha
Burity
Sacco
Oity
Tranqueira
Pobre
Sitio
Baixa
Nova Fazonda
Saquinho
\Residencia

,

31,85

25,39-v

3,56

)

793

2

5

306,9

260,7

16

32

-

/

359,7

23:862j?117

4:689f)04

1610000

696SOOO

221,1 \

\ Mucambo
\Salinas
-

3\

\
\

Brojinho o Residência.
Cachê
Cachoeira
Cajazeiras o Serra....
Canavieira o Espinhos. \
Grande
.|
Cameleira
'

do Piauby

9

. -SEWWWOO

S. Louronço
Pacoval
S, Lourenço com SanfAnna
os retiros.
Santo André

de Caníndê

99

20

/Mucambo
Tranqueira
Catharaes
Gameloira
Gonipapo

138,6

122,1

Guaribas
Mattos.
j
Olho d'Agna
Serrinha
\A]godão o Residência.

141,9

132

do Nazaroth

MARANHÃO

S. Bernardo
S. Miguel

MATTO GROSSO

Bitiono
Casalvasco

S. PEDRO

13,2
6,6

9,9

4.00
4.00

,

Haroquem
1 em S. Borja... • S. Gabriel
( ora S. Gabriel..

S. Vicente

2

800^000

52,8

52,8

Quadro synoptico dos impostos provinclaes de Pernambuco, decretados pela
respectiva Lei Orçamentaria n. 1713 de 28 de Julho de 4882
IMPOSTOS

MATÉRIA TRIBUTADA

OBSERVAÇÕES

A.rt. 1Y

% sobro goneros do producção nacional intro- Os gene
leneros ou artefactos de produccão nacional en- São oxcoptuados: o óleo do ricino, a carne do xarque,
duíidos na Primada.
tr ados
' para consumo na Provincia, menos o fumo e o sal não refmado, o milho, o feijão, a farinha de
se.us artofactos, para os quaes o importo será 49 % mandjoca e o gado em pé.
deí seu valor.
O % addicionaes aos direitos geraes cobrados n; As mercadorias, gêneros o artefacíos estrangeiros, São excep'uados: os prelos, typo-, tinta o papel para
Alfândega.
introduzidos para consumo.
impressão, a sola o couros preparados para as officinas da Província, a carne do xarquc o o gado
cm pé.
O % addicionaes aos ditos direitos geraos manufactu- O calçado, roupa feita, collarinhos, punhos, peitos São oxceptuados os vinhos communs, que pagarão
rados, bom como de algumas mercadorias.
de camisa, ceroulas, chapéos ; vinagre, cal; obras do somente 20 %.
selleiro o marcineiro, vinhos finos; cerveja e outras
bebidas alcoólicas ou fermentadas; jóias e artefactos
de ouro, prata ou imitação ; armas de fogo, pólvora,
kcrú3(?iie ; faiííiha de trigo, curtas de j ^ g a r o porfurnarias.
iO réis por metro de tecido ou algodão.
Oreis por sacco, idem.
O réis por sacco de estopa.
.20 réis por litro do aguardente ou álcool.

$5CO por-cada roí abatida para consumo.

l

O tecido do algodão branco-similar ou fabricado na
Província, o trabalho ou fabricação de saccos, ou
daquello tecido ou do denouiinado'estopa.
A aguardente ou álcool, quer puro, quer transformado
em licor, que se retalhar em qualquer parte da
Provincia.
gado destinado ao consumo, abatido em qualquer Continuarão em vigor as oxcepcões decretadas em
Município da Provincia.
Leis anteriores.

A.rt. 18

% de todo gênero ou arteiaeto do producção na- Os gonoros nacionaes e os productos da industria na- São exccptuados: o assucar, quo pagará 2 % ; o alcional, sejam ou não da Província quando ex- godão, quo pagará l % ; aguardente, mel o álcool,
cional, que for exportado.
portados.
que pagarão 8 % ; e os couros, que pagarão 20 %
sobro o peso legal o valor da pauta semanal da
Alfândega.
30SJOO por escravo exportado.

A exportação do escravos. O imposto se aggrava elevando-se a 200$ quando for feita a e portação (diz
a Lei) por procuração.

A.rt. 19

:000^000 por estabelecimento bancário, e por escri- Os bancos, agencias liliaes dos mesmos, casas banptorio de vender jóias.
carias ou de desconto, escriptorios de vender jóias
em grosso.
:200$000 por joalheiro ambulante ou mascate.

Os joalhoiros, caixeiros ou agentes, que mascatearom
na Provincia, ainda que paguem o imposto do § 1°
(antecedente.)

:000|UOO por companhia do seguro de qualquer es- As companhias, as agencias ou casas de seguro de
pécie.
qualquer espécie; e qualquer pessoa que tendo o
caracter de agente de companhias de seguros estrangeiras ou de outras Províncias, fizer contratos dessa
:000£000 por emproza anonyma, por agencia desta As companhias anonymas, suas agencias e as casas de
e por casa de garantia de bilhotos de loteria da -arantia de bilhetes de loterias e de fracçõos de
ilhotes.
ProvineU.
:0005000 por casa de vender bilhetes de loteria de As casas que venderem bilhetos das loterias de outras
Províncias, ainda que paguem o imposto do § 3°
outras Províncias.
antecedente.
500$000 por fabrica do sabão, rape o cerveja.

As fabricas estabelecidas na capilal somente.

ÍOO^OOO por armazém do deposito de kerosone ou Os armazéns de deposito do korosone e carvão de
carvão de pedra.
pedra, quer sejam estabelecidos em torra, quer sobre
água.
300£000 por sosmaria ou refinação a vapor.

Os estabelecimentos indicados.

100$DOO por hotel ou hospedaria.

Os boleis ou hospedadas da cidade.

Í0$000 por casa que tiver bilhar.

As casas que tivor um só bilhar; tendo mais de um,
pagará mais 30$ por cada um que accrescer.

E«tes impos!os são cobra veis nos arrabaldes na razão
de melado. Os hotéis e hospedaria» ahi estabeiocidos pagarão 50>000 cada u m ; e as ca.-as quo
tivorem billiar 25^000, se for um só bilhar ; e mais
15;jOüO de cada um quo accrescer.

% addicionaos às imposições goraes sobro indus- Todas as industrias e profissões tributadas pelo Re- São exceptuadas as omprezas e estabelecimentos sugulamento n.
de 31 de Março de 1874 ex-vi da jeitos a imposições especiacs por esta Lei (a protrias e profissões.
vincial de 1S82 de que se trata), respeitada além
Lei Geral n.
de
de
de 1868.
disto a exeepção decretada na Lei (proviusial)
n. 590 (de... de... de...) c compreàendidas nessa
oxcopção as fabricas que se acharem nas condições
dessa Lei n. 590.
Excoptuam-se ainda os corretores e agentes de leilão,
que pagarão somente S %.
Este imposto de 60 % de que acima se trata fora da
capital será de 30 % .
20$000 por escravo que exercer ofScio ou serviço Os escravos que exercerem esses officios ou serviços, O imposto de 20^000 é cobra vel na cidade do Recife,
no numero dos quaes comprehende-se, conforme a nas do interior se cobrará somente lOjfOOO.
mechnico.
Lei, o officio de magarofo e estivador.
23030 por tonelada das embarcações miúdas.

As alvarengas,
do Recife.

canoas de carga e descarga no porto Calcula-se o imposto pela arquaação.

200 rs. por tonelada de navios ou embarcações de: Os vapores e navios á veia, seja qual for sua naciona- O imposto é cobrado por uma só vez em cada exercoberta nacionaos ou estrangeiros.
lidade, que demandarem o porto do Recife, o deile cício e pago por oceasião do despacho de sabida.
São oxcoptuados os paquetes das linhas regularos, os
sahirem.
subvencionados pelo Estado, as barcaças, canoas
e outras embarcações semelhantes.

do 30 '
10.

20^000 por oscravo quo exercer officio ou serviço Os escravos que exercerem esses oflicios ou serviços, O imposto de 2ü$000 é cobravol na cidade do Recife,
no numero dos quaes comprehonde-se, conforme a nas do ioterior se cobrará somente 10^000.
mechnico.
Lei, o officio de magarofo e estivador.

H.

23000 por tonelada das embarcações miúdas.

12.

200 rs. por tonelada de navios ou embarcações de Os vapores e navios á vrla, seja qual for sua naciona- O imposto é cobrado porjima só vez em cada exerlidade, que demandarem o porto do Recife, e delle cício e pago por occasiao do despacho desahida.
coberta nacionaos ou estrangeiros.
São exceptuados os paquetes das linhas regularos, os
sahirem.
subvencionados peio Estado, as barcaças, canoas
e outras embarcações semelhantes.

13.

5$OOG por cada estabelecimento eommerclal na cidade-Todo e qualquer/estabelecimento em que se exerça Este imposto tom applicação especial e exclusiva
a industria mercantil naquella cidade, soja o com- •—a manutenção da companhia do bombeiros; o
do Recife.
mercio em grosso ou por atacado, seja o commercio por isso é cobravel somente na cidade do Recife.
a retalho ou varejo, sem distincção nem excepção Existo ha muitos annos, mas da companhia
não podemos dizer outro tanto.
alguma.

As alvarengas, canoas de carga o descarga no porto Calcula-se o imposío pela arquoação.
do Recife.

Art. SÓ
i.o

15 % sobre os prêmios de loterias.

2."

Sollo do heranças e legados.

3.o

Os prêmios superiores a 200^000 das loterias provinciaes.
As heranças e legados ex-cestamento e ab intestato, sejam Os herdeiros necessários pagarão % %.
ou não parentes os herdeiros o legatarios, e as Os parentes até o 3° grão, inclusive os filhos espúrios, pagarão 15 %.
doações.
Os parentes do 4o gráo por diante e estranhos pájarão-20 %.
Os filhos espúrios.
Das doações do qualquer especioso pagará 10 %.
Das doações de qualquer espécie feitas nas linhas
ascendente ou descendente se pagará % %.
São exceptuadas do imposto as doações menores de
20^000 e os legados o doações destinados á emancipação.

% do valor dos contratos de compra o venda A transmissão de domínio por titulo oneroso dos prédios Devo ser pago por occasiao da averbação na rcsou permuta do prédios urbanos.
urbanos.
pect vá repartição fiscaj, dentro do prazo do 60
dias.
l % do producto liquido do qualquer leilão.

S.o

2 % da transferencia do acções de companhias ou
emprezas, o do qualquer contraio ou novação
de contrato com a administração publica.

6."

50,5000 por vonda do escravos.

A transferencia ou acqaisição do bens moveis ou immoveií, voruliilos o comprados cm !ci!ão'.

' pago este imposto pelo agonte que fizer o leilão,
(Tenfro fte~ü"fT,o dias depois deste ultimado ; o^eo(loiiLlo ao—&w4rtí—inaiu ou lazmidu-síi (loclaraçoes
inexactas, será pago o imposto na razão dupla.

transferencia referida; e todos os contratos c o m a
administração sejam diroctamente com o Governo
Provincial ou com a administração municipal, comprohendidas as prorogações.

TCrtTSl
Décima urbana.

renda da propriedade predial.

O imposto deduzido do valor locativo é do 9 %, pois
que, comquanlo se doduzam do roforido valor 10 %
destes, se abate l % para-falhas e quebras.
Sendo o prédio habitado polo proprietário não excedendo o valor locativo do 60^000, são isentos do imposto. Ha ainda outras oxcopçõos. (Vido QüAnnos
DOS IMPOSTOS PROVINCIAIS.—Typ". Não. Í877.)

20 % sobro a ronda dos bons do raiz das corporações O imposto reeahe somente sobro os bons das corporações ditas, que não mantiverem estabelecimentos
do mão-morta.
pios.
3.o

i 4.o

5.o
j 6.0

10 % de novos e velhos direitos dos empregados O imposto é devido ms casos do nomeação, accesso, E' arrecadado esto imposto mediante descontos menremoção o aposentadoria, e deduzido do vencimento saes de 1[Í2 da importância total durante o primeiro
provineiaos,
^
do um anno nas primeiras nomeações, e nas aposen- anno do exercido, ou do gozo da aposentadoria.
tadorias ; o da differença para "mais nos casos do
aecesso ou remoção.
por escravo recolhido á casa de detenção a A detenção dos escravos ô a sua importação na Pró O primeiro imposto reduz-so a 3,5000 mensaes, desde
requerimento do senhor ou por deposito.
viucía.
quo a detenção do escravo exceder do um moz, o
200JOOO por escravo que entrar na Província.
por todo o tempo de excesso.
O segu-ndo imposto que dove ser pago no' acto da
avorbação, quo só efTocluará dentro do um moz da
entrada do escravo,cobrar-se-ba na razão do dobro,
se o referido dever não for satisfeito em tempo.
Ha oxcopçõos.
Pedágio das pontos.
Remia dos proprio3 provinciaes.

7.o

Contribuição das omprozas Ferro-Carril o Locomotora.

8.°

Multas por infracção.

9."

Emolumentos das repartições provinciao;.

10.

f 11.

li.
l K.
14.

Juros de 9 % pela indevida detenção das rondas.
Imposto sobra o calçamento.
Divida activa.
Bons do oventa.
Receita eventual.

115.— Salda do nTarr.kio anterior. __

16.

tetilio dos cofres goraes.

n.

3 % addicioaaos para o asjio de mendicidade.

