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Resumo 
Estabelecendo a fiscalidade como problemática, procura-se analisar as primeiras iniciativas do 
governo imperial brasileiro em consolidar mecanismos adequados a arrecadação e 
sistematização fiscal. Para tal, tem-se como objeto principal a organização e arrecadação dos 
impostos internos, particularmente no caso da Mesa das Diversas Rendas implementada, 
primeiramente, na Corte em 1823 e, posteriormente, nas demais províncias a partir de 1830. 
Criada como administrações centralizadas subordinadas diretamente ao Tesouro Nacional e 
responsáveis pela arrecadação de diferentes impostos, as Mesas das Diversas Rendas garantiram 
maior controle dos impostos arrecadados internamente, ao mesmo tempo em que delimitaram os 
espaços de arrecadação fiscal do Governo Geral e do Governo Provincial. 
 
Palavras-chave: fiscalidade; Mesas das Diversas Rendas; impostos internos; arrecadação 
tributária; administrações. 
 
 
Abstract 
Establishing the taxation as the major question, we aim to analyze the first initiatives of the 
Brazilian Imperial government to consolidate appropriate mechanisms of revenues and fiscal 
systematization. The main goal of this article is to analyze the organization and collection of 
domestic taxes, particularly the case of the Mesa das Diversas Rendas implemented first in the 
Court on 1823, and then in the other provinces from 1830. Created as a centralized 
administration, directly subordinated to the National Treasure and responsible for the collection 
of different types of taxes, the Mesas das Diversas Rendas enabled greater control of domestic 
taxes at the same time that specified the General and Provincial Government spaces of tax 
collection. 
 
Keywords: taxation; Mesas das Diversas Rendas; domestic taxes; tax collection; 
administration. 
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Fiscalidade e formação do Estado Nacional brasileiro 

 

 As abordagens quanto a relação entre a fiscalidade e a formação do Estado 

Nacional Brasileira estiveram presente desde cedo nas análises históricas relacionadas 

as estrutures tributária e financeira do Brasil. A precocidade de autores como Cavalcanti 

(1890), Carreira (1889) e Castro (1989) proporcionou maior aprofundamento das 

relações entre a configuração do Estado Moderno brasileiro e suas particularidades 

econômicas. Contemplando tal perspectiva os trabalhos de Costa (2000) 

proporcionaram renovação dos enfoques relacionados a consolidação do centro político 

e o exercício do poder do Estado sobre determinado território. Especificamente no caso 

brasileiro, Costa (2003) levou em conta a forte herança colonial no sistema fiscal pós 

Independência, tanto na base fiscal quanto nas resistências e autonomias locais. Da 

mesma forma os trabalhos de Carrara (2009) são elucidativos das especificardes fiscais 

nas colônias do Antigo Regime e, em outro momento, da reconfiguração das estruturas 

tributárias brasileiras com as transferências da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro 

em 1808, servindo de base econômica para o Estado Independente (Carrara, 2011). 

 Focando-se na consolidação das estruturas políticas do Estado e da formação de 

uma elite dirigente, Carvalho (2010) procurou abordar os aspectos econômicos de forma 

tangenciada – por meio dos conflitos e resistências entre os setores burocráticos e os 

vários grupos de proprietários. Dessa forma, o Estado estaria limitado em sua 

capacidade de extração, uma vez que a elite dirigente e econômica confundiam-se. 

Partindo de objetivo semelhante ao de Carvalho, entretanto em interpretação oposta, 

Dolhnikoff et al (2012) buscou identificar a construção do Estado brasileiro de forma 

mais complexa, ou seja, pelos constantes conflitos intraelite nas instâncias 

representativas e decisórias. Para Dolhnikoff no momento em que as províncias 

passaram a contar com autonomia política e econômica a arrecadação fiscal renovou-se, 

garantindo “agilidade para os governos provinciais administrarem a cobrança de 

impostos”, algo essencial a prática adotada ao longo do Primeiro Reinado em que se 

fazia “depender do Rio de Janeiro a administração exclusiva da arrecadação”. Assim, as 

resistências em criar novos tributos, ou a ausência dela, não indicou proibição 

legislativa, mas sim uma separação entre os setores dirigentes e a elite econômica 
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somada ao ônus político de tal decisão, uma vez que os deputados precisavam do apoio 

dos proprietários para serem eleitos (Dolhnikoff, 2007, p. 157). 

 Fora os aspectos gerais das relações entre fiscalidade e construção do Estado 

Nacional, outros trabalhos procuraram trabalhar as relações fiscais especificas da 

sociedade brasileira. As resistências no âmbito da fiscalidade e as formas de legitimação 

do centro enquanto extrator do excedente fiscal foram recentemente estudadas por Aidar 

(2012), evidenciando os espaços de negociação da fiscalidade que, ao mesmo tempo, 

atuavam no estreitamento das relações Coroa-capitania e no fortalecimento das elites 

locais. Miranda (2009), da mesma forma, debruçou-se nas relações entre os poderes 

centrais e locais, mais especificamente o papel da fiscalidade como mecanismo de 

integração e associação de interesses, em especial na arrematação de contratos pelas 

elites rio-grandenses. 

 A necessidade do Estado brasileiro em providenciar um arcabouço institucional 

capaz de garantir da sustentação financeira tanto da Corte como das províncias deve ser 

compreendido em meio à complexo quadro de negociações e resistências. Os diferentes 

métodos adotados na arrecadação fiscal, bem como seu desenrolar, são elucidativos 

dessa complexidade. As decisões formuladas no Centro e propostas às províncias não 

devem ser encaradas com passividade, “mas sim a possibilidade de que a sempre tensa 

relação entre o ‘centro’ e suas ‘partes’ fosse institucionalizada também sob um campo 

essencialmente conflitivo” (Slemian, 2009, p. 200). Assim é o que procuraremos 

demonstrar no caso das Mesas das Diversas Rendas que, num primeiro momento restrita 

a Corte, foi base de grande parte das instituições responsáveis pela arrecadação dos 

impostos internos. 

 

 

Formulação da Mesa das Diversas Rendas e implementação na Corte 

 

Evidenciando a herança fiscal joanina ao Primeiro Reinado, a estrutura das 

receitas públicas baseava-se, sobretudo, na arrecadação nas alfândegas, ou seja, sobre os 

gêneros importados e exportados2. No campo minoritário, situavam-se os monopólios 

régios e os impostos internos, os quais podemos citar: os monopólios régios sobre o 

                                                           
2 Algumas considerações iniciais sobre a fiscalidade joanina e seu impacto na organização da Mesa das 
Diversas Rendas da Corte foram levantadas, pelo autor, em: Ramos, 2017. 
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pau-brasil, diamantes e pesca de baleias; impostos sobre a produção – como os dízimos 

e quintos –; taxas sobre o aparelho judiciário e administrativo; estabelecimentos 

comerciais e residenciais urbanos; comércio de escravos, transmissão de propriedade; 

entre outros de caráter local (Costa, 2008, p. 131-134). Os impostos internos, em sua 

totalidade herdados do período colonial, encontravam-se dispersos em diferentes órgãos 

governamentais – ou mesmo nas mãos dos contratadores –, seja nas províncias ou 

mesmo na Corte. As particularidades econômicas do Brasil exigiam uma estrutura 

tributária que contemplasse realidades produtivas diversas: ao mesmo tempo 

consolidando um centro político-decisório, que exercia seu poder tributário sobre 

determinado território (Costa, 2000, p. 52), sem deixar de lado as administrações 

regionais, uma vez que estas estavam melhor aparelhadas para reclamar os tributos 

locais (Dolhnikoff, 2007, p. 157).  

As formas de arrecadação fiscal encontravam-se permeadas por interesses 

particulares e resistências à nova ordem social. A base tributária era composta, 

majoritariamente, por impostos indiretos, ou seja, aqueles incididos sobre a produção e 

circulação de mercadorias, em especial a importação e exportação, e não sobre a renda 

ou propriedades; algo que não diferenciava em muito a situação vivenciada nos demais 

países da América Latina (Garavaglia, 2010). Os contratos e contratadores, da mesma 

forma, ainda detinham considerável presença na percepção de determinados tributos, as 

dinâmicas de poder e os espaços de negociação e legitimidade da fiscalidade, que 

permitiam que parte da extração do excedente fiscal permanecesse para financiar o 

Governo Local, e que antes encontrava-se no Conselho Ultramarino (Aidar, 2012, p. 51 

e 167), foram estreitados com a presença da Corte no Rio de Janeiro. Assim, a 

proximidade às instâncias decisórias garantiu crescente associação de interesses entre as 

elites locais e a Coroa, sendo a participação dessas elites nos arremates e contratos, 

formas de integração de seus interesses nas questões fiscais da Monarquia (Miranda, 

2009, p. 32-33 e 115-116). 

As primeiras instruções para administração e recolha dos impostos internos 

apareceram momentos após a Independência: por decreto de 4 de fevereiro de 1823, o 

Imperador expedia as instruções para a instalação de uma repartição denominada Mesa 

das Diversas Rendas Nacionais – anexa à alfândega e responsável por recolher uma 

série de tributos de caráter interno. Incialmente, deveriam ser arrecadados os seguintes 

tributos: 2% sobre a todos gêneros remetidos a outros portos; dízimos sobre o café e 
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açúcar; 4$000 réis sobre a pipa de aguardente da terra para consumo; imposto de 1$000 

réis por pipa de aguardente fabricada na província; parte correspondente ao contrato do 

tabaco; $20 réis do subsídio literário; 1$600 réis sobre a pipa de aguardente que entrasse 

na cidade, consumida localmente ou exportada; $400 réis por arroba do tabaco de corda; 

sisa dos bens de raiz; sisa sobre os escravos ladinos e  imposto sobre os botequins e 

tabernas3. Apesar de publicado em 1823, o modelo adotado para a administração das 

rendas nacionais esteve em debate no período anterior à proclamação da independência: 

um ano antes, em resolução de 4 de fevereiro de 1822, o Conselho da Fazenda dava 

conta do pedido feito por Sua Alteza Real para que remetesse à Secretaria de Estado dos 

Negócios da Fazenda uma relação das receitas públicas que se achavam em praça. Na 

impossibilidade de “calcular ainda por arbítrio de aproximação o valor das rendas 

públicas por falta de regulamento na sua administração”, o Conselho salienta sua falta 

de competência para a organização e fiscalização dos tributos, sinalizando a necessidade 

de se extinguir os contratos, instalando-se administrações em seu lugar. Em seu parecer, 

o Príncipe Regente determinou que o Conselho ficaria responsável por confeccionar 

instruções para o estabelecimento da Administração, definindo ainda que ficaria o 

mesmo “na inteligência de que lhe compete administrar e fiscalizar as rendas públicas, 

promover o seu melhoramento, e zelar a sua exata arrecadação, regulando-se tudo pela 

lei de sua instituição”4. Em resposta à solicitação, o Conselho da Fazenda remeteu seu 

plano: deveriam ser instaladas três administrações, uma responsável pelo subsídio 

literário, aguardente e fumo, outra pelo imposto sobre a carne verde e o imposto do 

banco, e a última pela meia sisa dos pescados. Os dízimos do açúcar e café deveriam ser 

cobrados na Mesa do Consulado, a dizima da Chancelaria deveria ser arrematada, uma 

vez que era de difícil recolha. No parecer final, o Imperador Pedro de Alcântara, 

decretou que deveria existir apenas uma Administração e esta seria responsável por 

todos os impostos anteriormente citados; as regras para sua atuação, bem como sua 

organização interna, atenderiam a determinações estabelecidas pela Corte5. 

                                                           
3 Decreto de 04 de fevereiro de 1823. In: ARAUJO, José Paulo de Figueiroa Nabuco. Legislação 

Brazileira ou Collecção Chronologica das Leis, Decretos, Resoluções de Consulta, Provisões, etc., etc., 
do Império do Brazil, desde o anno de 1808 até 1831... T. IV. Rio de Janeiro: Typ. Imp. E Const. De J. 
Villeneuve e Comp., 1838, p. 17. (Optou-se pela atualização da ortografia nas citações no corpo do texto 
e nas notas de rodapé. Daqui em diante a citação para essa coleção segue abreviada como: LBCC, Tomo, 
Página). 
4 Resolução de 4 de fevereiro de 1822. In: LBCC, t. III, pp. 256-258. 
5 Resolução de 11 de dezembro de 1822. In: Idem, pp. 366. 
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Ao organizar a Administração, determinava-se que esta atuaria de forma 

independente à Mesa do Consulado. Composta por um administrador, um escrivão e um 

tesoureiro nomeados pelo Imperador – além de escriturários, amanuenses, guardas e 

agentes –, a Administração ficou dotada de regras especificas, diretamente subordinada 

ao Ministro da Fazenda na qualidade de Presidente do Tesouro Público. As instruções 

informavam detalhadamente a maneira como cada funcionário da Administração 

cumpriria suas funções, além do método pelo qual cada tributo deveria ser arrecadado. 

Exemplo significativo pode ser verificado no caso da aguardente: o artigo 31 

determinou que toda a aguardente, conduzida por terra ou mar e tendo como destino a 

Corte, levaria consigo uma guia, anexada pelo senhor de engenho, declarando a 

quantidade e o destino; assim, ao entrar na cidade seria imediatamente encaminhada à 

administração e, caso seus diretos já tivessem sido recolhidos, receberia uma nota de 

visto, sem a qual ficava proibida de seguir viagem. No caso da aguardente proveniente 

de outros portos e sendo de exportação ou que tivesse como destino os armazéns, seus 

direitos passavam a ser cobrados diretamente na Administração; caso seguissem para 

exportação os trapiches remeteriam a quantidade de pipas recebidas e saídas toda as 

semanas; um agente estava responsável por conferir todas as informações prestadas ao 

fisco. Da mesma maneira que os trapiches, os senhores de engenho remeteriam as 

quantidades de aguardente fabricada na safra antecedente e vendidas a miúdo em suas 

fábricas. Para tal, um agente nomeado nas províncias ficava responsável pela 

conferência. As contas dos senhores de engenho eram ajustadas ao final do mês de abril, 

momento no qual impostos referentes à aguardente vendida em suas fábricas e também 

a aguardente produzida, mas que não dera entrada na Administração, poderiam ser 

recolhidos pelos agentes6. O funcionamento da Administração exigia um complexo 

intercâmbio entre o centro e as províncias próximas; os produtos encaminhados à Corte 

ficavam submetidos a uma série de conferências e vistos ao longo da viagem, da mesma 

forma que impostos cobrados na cidade do Rio de Janeiro exigiam intensa colaboração 

entre os órgãos da Coroa e as câmaras municipais, uma vez que esta havia ficado 

responsável pelas listagens e arrecadação de alguns impostos7. 

                                                           
6 Artigos 15, 35 e 36, Decreto de 04 de fevereiro de 1823. In: LBCC, t. IV, p. 17. 
7 Exemplo dessa relação estabelecida entre governo central e as câmaras municipais pode ser verificado 
no caso do imposto sobre tabernas e botequins: a Corte ficou responsável apenas pela arrecadação na 
cidade do Rio de Janeiro e de seu termo. Nos demais municípios a arrecadação esteve a cargo das 
câmaras em parceria com os agentes da administração, tendo como base uma lista enviada pelo Tesouro e 
data a ser determinada pela Administração. In: Idem, Artigos 49, 50 e 51. 
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Nos meses seguintes à fundação da Mesa das Diversas Rendas foi dado início o 

seu processo de organização e aparelhamento. Por meio de diversas portarias, a 

Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda solicitou que fossem enviadas as 

informações necessárias para dos tributos cobrados na nova repartição8. Outras questões 

de expediente também foram elucidadas: o açúcar do Rio de Janeiro deveria 

primeiramente ser inspecionado pela Junta do Comércio, a qual informaria à 

administração9; o açúcar vindo das províncias do Norte teve seus direitos cobrados da 

mesma forma que o da capital, cabendo ao Administrador informar a origem ao Tesouro 

para que esse indenizasse a respectiva província10. Impostos como o de 1$000 réis por 

pipa de aguardente, que pertencia aos cofres da polícia, seriam remetidos diretamente 

para o Intendente da Polícia11.  

O imposto do Banco teve alguns empecilhos após ser transferido para a nova 

administração, todos habitantes da cidade e do termo, que devessem tal tributo, 

compareceriam a Administração da capital para quitar seus débitos12, o que, de certa 

forma, não agradou a todos. Alguns donos de seges pediam a isenção do imposto pelo 

fato de pagarem o imposto de botequins e tabernas na capital, também os moradores da 

Vila Real da Praia Grande reclamavam do incômodo em se dirigirem até a Mesa das 

Rendas da Corte. No primeiro caso o Conselho da Fazenda negou tal pretensão, dizendo 

que os impostos não se confundiam e que tal não era o que constava na lei que o 

instituiu13; no caso dos moradores da Praia Grande, a responsabilidade pela arrecadação 

do imposto acabou sendo passada ao Juiz de Fora da vila, que deveria remeter, todo ano, 

relação dos contribuintes ao Tesouro Nacional14. 

Algumas alterações foram necessárias, nos anos seguintes, para o funcionamento 

prático de algumas atribuições da nova administração. Tentou-se pautar os gêneros de 

exportação, tanto aqueles que arrecadavam os dízimos como os tributados em 2%, pelo 

preço corrente no momento da exportação15; também se reforçava a necessidade da 

aprovação das autoridades competentes para a exportação de determinados gêneros, 

                                                           
8 Para o imposto do Banco, meia sisa e tabaco, ver: Portaria 12 de maio de 1823, p. 63 e Portaria 09 de 
junho de 1823, p. 78; para o subsidio literário: Portaria de 16 de maio de 1823, p. 64, In: Idem. 
9 Portaria de 09 de junho 1823, In: Idem, p. 78. 
10 Portaria de 25 de junho de 1823, In: Idem, p. 83. 
11 Portaria de 30 de julho de 1823, In: Idem, p. 101. 
12 Portaria de 15 de julho de 1823, In: Idem, p. 88. 
13 Resolução de 05 de novembro de 1823, In: Idem, p. 207. 
14 Portaria de 29 de novembro de 1824, In: Idem, p. 362. 
15 Decreto de 31 de maio de 1825, In: LBCC, t. V, p. 90. 
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procurando evitar, assim, os descaminhos e falsificações16. Essas e outras medidas 

foram reafirmadas com as disposições adicionais de dezembro de 1826: nelas ficou 

estabelecido que os bilhetes emitidos na Administração deveriam ser assinados por 

aqueles que o fizessem, fosse o administrador, escrivão, tesoureiro etc., observando as 

informações fornecidas quanto a quantidade, tributo pago e destino. Os embarques 

passaram a contar com o prazo de cinco ou seis dias, após a tributação, para serem 

realizados, e todo o café despachado, necessariamente, sairia da ponte junto a Mesa do 

Consulado, garantindo sua “necessária fiscalização”, sendo que aqueles que não 

tivessem em seus bilhetes discriminado a origem, salvo em alguns casos autorizados 

pela mesa, seriam considerados extravios. As instruções determinaram ainda uma série 

de procedimentos a serem seguidos pelos funcionários quanto a arrecadação e 

fiscalização das rendas recolhidas na Administração, em especial na conferência da 

carga chegada e naqueles gêneros destinados à exportação17. Tais instruções foram 

ampliadas em 1828, “a bem da fiscalização dos direitos nacionais” os guardas 

realizariam rondas diurnas conferindo as guias e as cargas das embarcações atracadas no 

porto, deveriam acompanhar os despachos realizados a partir dos trapiches, sendo os 

agentes responsáveis pelos “desleixos e omissões” quanto a esse serviço18.  

Ainda no mesmo período, a Mesa das Rendas Nacionais passou por importantes 

alterações em seu funcionamento. Por meio de Carta de Lei aprovada na Assembleia 

Geral Legislativa, extinguiu-se a Mesa do Despacho Marítimo e suas atribuições, bem 

como tributos arrecadados, foram transferidos para a Administração na Corte e para as 

estações de recolhimento dos direitos de saída nas demais províncias19.  A Mesa do 

Despacho Marítimo concentrava diligências e despachos, além de diversas 

contribuições e emolumentos referentes às embarcações nacionais e estrangeiras que 

dessem saída ou estivessem ancoradas nos portos. Da mesma forma, realizava vistorias 

às embarcações e conferência das informações e documentos fornecidos pelos Mestres 

ou Comandantes, em especial aqueles referentes à sua carga e tripulantes20. As novas 

                                                           
16Para a farrinha de mandioca ver: Portaria de 29 de julho de 1825, In: Idem, p. 120. 
17 Instruções Adicionais de 22 de dezembro de 1826, In: Idem, p. 360. 
18 Portaria de 29 de março de 1828, In: LBCC, t. VI, p. 219. 
19 Carta de Lei de 10 de setembro de 1830, In: LBCC, t. VII, p. 192. 
20A Mesa do Despacho Marítimo era responsável por mais de 50 taxas entre emolumentos e 
contribuições, alguns exemplos: qualquer embarcação (exceto lancha) para fora da capitania 6$720 réis; 
para portos da Europa, Ásia, África e estrangeiros $360 por tripulante matriculado; passaporte de seis 
meses 4$800 réis pagos para a Secretaria do Estado, entre outros. Ver: Alvará de 03 de fevereiro de 1810, 
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atribuições de despacho na Mesa das Rendas Nacionais foram regulamentadas em 

março de 1831: nas instruções foram descritos os procedimentos dos despachos dos 

gêneros que não incidem impostos direto, assim como as formalidades que deviam 

seguir as embarcações, nacionais ou estrangeiras, que saíssem ou entrassem nos 

diversos portos do Império. De maneira semelhante, regulou-se a escrituração e 

arrecadação dos direitos e emolumentos cobrados na extinta Mesa e agora sob 

responsabilidade das diversas rendas21. 

 

 

Expansão e declínio do modelo das diversas rendas  

 

A experiência e experimentação proporcionada pelo funcionamento da Mesa das 

Diversas Rendas, garantiu a Corte certa competência na prática arrecadatória dos 

impostos internos. Tal afirmação torna-se significativa ao se deparar com a autorização 

dado ao Governo Geral, pela Lei orçamentária de 1830, para instalar “Mesas de 

Diversas Rendas” nas demais províncias do Império. Extrapolando seu modelo original, 

tinham como função “a arrecadação dos direitos que arrecada a Mesa de Diversas 

Rendas dessa cidade [Rio de Janeiro], os que arrecadavam as extintas Mesas de 

Inspeção, e os que o Governo lhe incumbir”, ainda nelas seriam incorporadas “a Mesa 

da exportação da Bahia, e as alfandegas do dizimo e algodão da província de 

Pernambuco, e a do dizimo e algodão do Maranhão”22. 

Não tardaria, ao Governo Geral, colocar em prática a implementação de Mesas 

nas demais províncias. Uma circular emitida em janeiro do ano seguinte à província da 

Bahia solicitava maior precisão na descrição das suas despesas, separando os gastos por 

ministérios. Para melhorar a arrecadação das receitas deveria estabelecer o quanto antes 

uma Mesa das Diversas Rendas, sendo essa responsável pelos tributos recolhidos por 

sua semelhante na Corte, e também “quaisquer direitos que possam ser por ela 

arrecadados com vantagem”. A circular trazia um adendo de que iguais ordens deveriam 

ser emitidas a todas as províncias, sendo que nas Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás a 

menção a Mesa das Diversas Rendas seguiria da seguinte maneira: “que informe com 

                                                                                                                                                                          

In: CCLB, t. I, p. 231; Decreto de 15 de março de 1810, In: Idem, p. 258; e Decreto de 30 de julho de 
1821, In: CCLB, t. III, p. 210. 
21Regulamento de 03 de março de 1831, In: LBCC, t. VII, p. 277. 
22Carta de Lei de 15 de dezembro de 1830. In: Idem, p. 230. 
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toda brevidade ao Tesouro Nacional sobre o estabelecimento da Mesa de Diversas 

Rendas” sendo proposta da maneira mais conveniente para as Juntas da Fazenda, e que 

se regularia  “pelos princípios adotados no decreto e instruções de 04 de fevereiro e 

1823, que criou a Mesa da Administração desta Corte, que incluso se remete”23. 

Evidentemente, as particularidades de cada província não deveriam ser deixadas de 

lado. Caso exemplar pode ser verificado em Minas Gerais que, apesar de contar com 

uma Mesa das Rendas, ainda na década de 1830 cobrava os dízimos diretamente dos 

produtores, e detinha um sistema de barreiras e registros que foi lentamente substituído 

por coletorias24. 

Em 1833, no Ministério de Cândido José Araújo Vianna, foi publicado o 

primeiro Regulamento Geral para as “Mesas de Administração das Diversas Rendas 

Nacionais” do Império. No Rio de Janeiro estava subordinada diretamente ao Tesouro 

Nacional, nas demais províncias às Tesourarias Provinciais, sendo seu local ideal 

próximo a Fazenda Nacional e em prédio independente, cômodo para o comércio e com 

fácil acesso à ponte de embarque e desembarque e às “ferramentas necessárias a boa 

execução de suas tarefas”. Os impostos sob sua supervisão, na Corte, eram os seguintes: 

dízimos da importação; 2% do consulado de saída (exportação); sisa dos bens de raiz; 

meia sisa dos escravos ladinos; imposto do Banco (embarcações e anual das 

embarcações que navegam da barra fora); 15% das embarcações estrangeiras que 

passaram a ser nacionais; 20% da aguardente da terra para consumo; contribuições e 

emolumentos da Junta do Comércio; direitos de ancoragem; selo nos passaportes das 

embarcações; direitos do farol; impostos e emolumentos das visitas da saúde; 

emolumentos do Despachante das embarcações e do Escrivão da Alfandega; e as 

contribuições da Santa Casa de Misericórdia. Nas demais províncias devia-se cobrar os 

impostos anteriormente citados e quaisquer outros que o Governo determinasse, de 

acordo com o regulamento das Mesas e dos Coletores. Para o Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, Maranhão e Rio Grande de São Pedro haveria uma pauta semanal, 

confeccionada por dois corretores ou negociantes “de reconhecida probidade”, pela qual 

deveria ser lançado os dízimos e os 2% de exportação, nas outras Mesas, a pauta seria 

mensal. Igualmente, a arrecadação dos dízimos na Corte foi padronizada da seguinte 

forma: 10% do açúcar, fumo, algodão, arroz, milho, feijão e outros gêneros que não 

                                                           
23Circular de 22 de janeiro de 1831, In: Idem, p. 272. 
24 Sobre a fiscalidade mineira no período ver: Restitutti, 2009. 
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tivessem mão de obra; 5% da farrinha de mandioca, goma, anil e outras com mão de 

obra; 8% do café de serra acima e 9% do de serra abaixo. Em outras províncias, a 

arrecadação dos dízimos continuaria da forma em que estivesse “em prática na 

conformidade das ordens existentes”.  

O regulamento ainda trouxe uma relação exata do número de funcionários que 

deveriam participar do expediente da Mesa. Achando-se o Administrador como “chefe 

da casa”, os demais funcionários, nomeados pelo Tesouro na Corte e pelas Tesourarias 

nas províncias, a ele estavam subordinados e responderiam. Os lançamentos e 

escrituração foram padronizados, seguindo uma série de modelos de documentos e guias 

anexos ao regulamento, também os trapiches passaram a incumbência da 

Administração, que deveria verificar seus livros e atentar para os extravios.  Os 

trapicheiros, da mesma forma, remeteriam ao Administrador lista diária das pipas e 

medidas de aguardente que entrassem ou saíssem no dia antecedente; lista semanal das 

sacas de algodão, dos couros e solas recebidos; e lista do açúcar despacha nos mesmos 

trapiches. Não deixando de lado o problema dos extravios, em suas disposições gerais, 

quase totalmente dedicada ao assunto, a pena incumbida aqueles extraviadores, além 

“das impostas pelas leis aos extraviadores dos direitos nacionais”, também perpassava 

um julgamento público, uma vez que o Administrador mandaria “afixar na porta da 

administração e publicar nos periódicos, o nome dos extraviadores legalmente 

convencidos, e a qualidade da fraude por ele cometida”.25 

Iniciado na gestão Bernardo Vasconcelos, o processo de substituição pelas 

Coletorias e fusão das Mesas das Diversas Rendas Nacionais às alfândegas veio a se 

consolidar com o novo regulamento promulgado em 1836. Com o intuito de “dar as 

ditas Mesas uma organização análoga a das alfandegas, o que não se [deu] com o atual 

Regulamento de 26 de março de 1833, ainda não aprovado pela Assembleia Geral”, o 

novo regulamento fundiu todas as Mesas das Rendas às alfândegas, a exceção se fez ao 

Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco que passaram a ser novamente denominadas Mesas 

do Consulado, abolindo todas os coletores e recebedores que arrecadassem tributos 

gerais. Os impostos arrecadados nas Mesas da Corte, Bahia e Pernambuco, assim como 

pelos recebedores e coletores forma transferidas para uma nova repartição denominada 

Recebedoria das Rendas Internas, nas demais províncias, em que houvessem 

                                                           
25Decreto de 26 de março de 1833, In:  BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Collecção das Leis do 

Império do Brazil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1873, parte III, p. 40. 
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alfândegas, as antigas Mesas, funcionariam como Mesa do Consulado e Recebedoria 

das Rendas Internas. Naquelas em que não houvessem alfândegas mas contassem com 

comércio costeiro ou de cabotagem, as Mesas das Rendas também atuariam como 

Recebedorias26. 

 

Considerações finais 

 

As formas adotadas, ao longo do Primeiro Reinado e nos primeiros anos da 

Regência, para a arrecadação dos impostos internos são fundamentais para se 

compreender a política fiscal posta em prática durante o reinado de D. Pedro I e sua 

superação nos momentos do pós-abdicação. A organização da arrecadação dos impostos 

internos teve início nos primeiros anos de conformação do Estado Nacional. Tal 

urgência se explicava pelo estado disperso em que se encontrava boa parte desses 

tributos e pela quase inexistência de controle régio sobre sua arrecadação, em geral 

realizada por particulares. Dessa forma, adotado o modelo das administrações para boa 

parte dos tributos internos e, no caso das Mesas das Diversas Rendas, uma 

administração centralizada, garantiu-se maior controle e clareza da arrecadação e 

sobretudo, maior especificidade dos objetos tributados e seus respectivos rendimentos. 

A isso somava-se a crescente necessidade de o Governo Geral garantir rendimentos 

extras, encontrando nas taxas internas, mesmo de valores menores, o necessário para os 

negócios e instituições mais pontuais. Com as reformas liberais da década de 1830, 

houve a necessidade de delimitar os espaços de atuação do Governo Geral e do 

Provincial, assim, ao fundir as Mesas das Diversas Rendas às alfândegas em uma única 

repartição, os objetos de tributação do Governo Geral concentravam-se no mesmo 

espaço. Como grande parte dos tributos arrecadados nas Mesas das Rendas diziam 

respeito ao Governo Geral, fazia sentido que ambos fossem arrecadados nas alfandegas. 

Outro ponto a ser observado quanto a arrecadação dos tributos internos diz 

respeito a sua importância ao Governo Provincial. Uma vez regulamentada as 

alfândegas, espaço de arrecadação das taxas aduaneiras, restava regulamentar os outros 

rendimentos gerais. Nesse sentido a regulamentação das Mesas das Diversas Rendas, 

tanto em 1833 como em 1836, serviu ao mesmo propósito, qual seja: especificar os 

espaços de tributação e arrecadação do Governo Geral. A fusão das duas instituições 

                                                           
26Decreto de 30 de maio de 1836, In: Idem, p. II, 1861, p. 35. 
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explicitou o projeto fiscal posto em prática na Regência, definiu-se claramente quais os 

tributos pertencentes a renda geral e onde deveriam ser arrecadados, os demais espaços 

ficariam livre para a ação fiscal das províncias.  Assim, a experiência proporcionada 

pelo modelo das administrações centralizadas foi fundamental aos interesses locais, ao 

mesmo tempo garantiram a delimitação entre a competência fiscal e uma forma eficaz 

de arrecadação dos impostos internos controlada pelos órgãos administrativos. 

 

 
Referências Bibliográficas 
 
AIDAR, Bruno. A vereda dos tratos: fiscalidade e poder regional na capitania de São 

Paulo, 1723-1808. Tese (Doutorado em História Econômica). São Paulo: Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2012. 

CARRARA, Ângelo A. A reconfiguração da tributação brasileira no contexto das 
Guerras Napoleônicas. Jahrbuchfür Geschichte Lateinamerikas / Anuario de Historia 

de América Latina, nº 48, 2011, pp. 13-30. 

CARRARA, Ângelo A. Receitas e despesas da Real Fazenda no Brasil: século XVIII. 
Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009. 

CARREIRA, Liberato de Castro. História financeira e orçamentária do Império do 

Brasil..., Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro 

das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. História Tributária do Brasil. Brasília: 
ESAF, 1989. [1ª ed. 1915]. 

CAVALCANTI, Amaro. Resenha financeira do ex-imperio do Brazil em 1889.  Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1890. 

COSTA, Wilma Peres. A fiscalidade e seu avesso: centro e províncias na construção da 

estrutura fiscal brasileira na primeira metade do século XIX. In: Claudia Maria das 
Graças Chaves; Marco Antônio Silveira. (Org.). Território, Conflito e Identidade. Belo 
Horizonte: Argumentum, 2008. 

COSTA, Wilma Peres. Do Domínio à Nação: impasses da fiscalidade no processo de 

Independência. In: István Jancsó. (Org.). A formação do Estado e da Nação Brasileira. 
São Paulo: Hucitec, 2003. 

COSTA, Wilma Peres. Finanças e Construção do Estado: fontes para o estudo da 
história tributária do Brasil no século XIX. America Latina enlaHistoría Económica, 
Ciudad de Mexico, v. 15, n.13/14, 2000, pp. 51-65. 

DOLHNIKOFF, Miriam et alli. Representação política no Império. Crítica à ideia do 

falseamento institucional, In:  LAVALLE, Adrian Gurza. (Org.) O horizonte da 
política: questões emergentes e agendas de pesquisa. São Paulo: Unesp, CEBRAP, 
CEM, 2012, p. 97-141. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
As Mesas das Diversas Rendas e a reorganização dos impostos internos na primeira 

metade do Oitocentos (1823-1836) 

 

 

14 

DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São 
Paulo: Globo, 2007. 

GARAVAGLIA, Juan Carlos. Algunos aspectos preliminares acerca de la ‘transición 
fiscal’ en América Latina, 1800-1850. Revista Illes i Imperis, nº 13, 2010, pp.147-180. 

MIRANDA, Márcia Eckert. A estalagem e o Império: crise do antigo regime, 

fiscalidade e fronteira na província de São Pedro (1808-1831). São Paulo: Hucitec, 
2009. 

RAMOS, Eduardo S. Instituições econômicas e transição fiscal em fins do período 

colonial (1808-1823). Anais Eletrônicos do 6 Encontro Internacional de História 
Colonial: mundos coloniais comparados: poder, fronteiras e identidades. Salvador: 
EDUNEB, 2017, p. 511-524. 

RESTITUTTI, Cristiano C. Elementos da fiscalidade de Minas Gerais provincial. 
Revista Almanack Braziliense. São Paulo, n.10, nov.2009, p. 115-129. 

SLEMIAN, Andréa. Sob o Império das leis: constituição e unidade nacional na 

formação do Brasil (1822-1834). São Paulo: Hucitec, 2009. 

 
Fontes 
 
ARAUJO, José Paulo de Figueiroa Nabuco. Legislação Brazileira ou Collecção 

Chronologica das Leis, Decretos, Resoluções de Consulta, Provisões, etc., etc., do 

Império do Brazil, desde o anno de 1808 até 1831..., t.1-7. Rio de Janeiro: Typ. Imp. E 
Const. De J. Villeneuve e Comp., 1836-1844. 

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Collecção das Leis do Império do Brazil. 

Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, vários anos. 

 

 


	Eduardo Silva Ramos

