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Resumo 
O Ato Adicional de 1834 e seus desdobramentos políticos e administrativos levaram a 
província de Pernambuco, assim como o Município do Recife, a remodelar suas 
estruturas burocráticas e suas práticas de arrecadação. A adaptação a algumas ideias 
liberais e as práticas na arrecadação dos impostos de circulação de secos e molhados no 
município do Recife, levando a vereançaa implantar estratégias para a sobrevivência 
fiscal do Município. A transformação e a modernização urbana, capitaneada pelo 
discurso médico-higienista, foi o principal sintoma dessas necessidades tributárias. A 
construção do Mercado de São José, e a consequente extinção do mercado da Ribeira do 
Peixe demonstra a conjugação dos interesses dos grandes comerciantes e da 
administração municipal para controlar e fiscalizar este tipo de atividade. 
 
Palavras-Chave: Tributação Municipal; Brasil Império; Comércio Varejista; 
Modernização; Província de Pernambuco. 
 
 
 
Abstract 
The Additional Act of 1834 and its  political and administrative developments led the 
province of Pernambuco, as well as the Municipal it yof Recife, tore model its bureau  
critic structures and its collection practices. The adaptationto some liberal  ideas and the 
practices in the collection of the taxes of circulation of dry and wet products in the 
municipality of Recife, leading the council men implant strategies for the fiscal survival 
of the Municipality. The transformation and urban modernization, directed by the  
medical-hygienist discourse, was the mains ymptom of the setributary needs. The  
construction of the São José Market and the consequent extinction of the Ribeira do  
Peixe market demonstrates the combination of the interests of the big trader sand the  
municipal administration to control and supervise this typeo factivity. 
 
Keywords: Municipal Taxation; Brazil Empire; Retail business; Modernization; 
Province of Pernambuco. 
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A urdidura política de um Brasil independente levou a um sem número de 

trabalhos sobre as relações entre o poder central no Rio de Janeiro e os poderes locais, 

provinciais. Porém, esse assunto, por hora abordado, perpassa a compreensão do 

político, entra no campo do cotidiano administrativo e institucional, ocupando outros 

nichos menos estudados em nossa história, como o campo tributário, seus 

funcionamentos e sua distribuição sobre as esferas administrativas do Estado do Império 

do Brasil.  

No que concerne estudo sobre tributação, sua arrecadação e formulação dos 

orçamentos, não se pode prescindir de uma compreensão da burocracia estatal para estes 

fins, assim como as relações entre as esferas administrativas competentes. Olhar o fisco 

e o funcionamento do órgão que fazia o seu andamento, assim como o entendimento da 

Assembleia Legislativa da Província de Pernambuco, e da Câmara Municipal do Recife, 

de forma mais específica, faz-se parte importante desta análise aqui desenvolvida. 

“O tributo como fator social constitui-se em um traço importante para entender a 

evolução dos povos, das instituições políticas e de suas transformações.” (FALCÃO, 

2012, p.39). Desta forma, o estudo das transformações ocorridas no Brasil, e 

consequentemente, na Província de Pernambuco durante o período que engloba a 

regência e a consolidação do II reinado, no que concerne a história fiscal, mostra-se 

indispensável para a compreensão e consolidação da nação e das estruturas 

institucionais, como também é imperativo para o entendimento das ações desenvolvidas 

pela Câmara do Recife em relação a composição de suas receitas. 

Após a independência do Brasil, há uma expansão das ideias liberais que foram 

suprimidas em boa parte pela atuação do Imperador Pedro I com a outorga da 

Constituição de 1824. Com sua abdicação em 1831, outra vaga liberal se espalhou no 

nascente Império do Brasil com a implantação da regência, e uma nova leitura da 

legislação tributária foi posta em prática a partir de leis orçamentárias como às de 1831 

e as das Leis de 12 e 24 de outubro de 1832. 

Estas leis abriram caminho para as transformações realizadas pelo Ato Adicional 

de 1834, dando relativos poderes locais [provinciais] na elaboração das leis 

orçamentárias, arrecadação e dotação dos gastos do erário público, e mesmo com 

retrocessos conseguintes de âmbito conservador, como a interpretação do ato e mesmo o 

regresso tempos a frente, não foram capazes de mudar as estruturas vigentes a partir das 

premissas regenciais. 
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Foi Lei de 24 de outubro de 1832, que orçou a receita, e fixou a despesa para o 

ano financeiro de 1833-1834 que forjou um novo modelo de administração tributária, 

quando citavam em seus artigos primeiro e setenta e sete:  

Art. 1º As Despesas Públicas, que até agora têm estado a cargo do 
Tesouro Nacional, ficam divididas em - Despesa Geral - e - Despesa 
Provincial. 
Art. 77. As Rendas Públicas, que até agora eram arrecadadas pelo 
Tesouro Nacional, ficam divididas em - Receita Geral - e Receita 
Provincial -.(BRASIL, 1832).  
 

Ao dividir as despesas e receitas, até aquele momento em mãos da Tesouraria 

Nacional, esta Lei não explica ou mesmo mostra ou direciona como a receita, agora em 

mãos provinciais, daria conta das despesas nos âmbitos provinciais, já que estas, ao 

contrário das despesas, não traziam nenhuma diferenciação em seus registros contábeis. 

Um problema adicional deveria ainda merecer toda a atenção. O artigo 
83da lei de 24 de outubro de 1832 tão somente assinalava que 
pertenciam à receita provincial todos os impostos até então existentes 
não compreendidos na receita geral.[...]. O decreto de 26 de março de 
1833, ao regulamentar o funcionamento das mesas de administração 
das diversas rendas nacionais do Império concluiu o processo de 
transição.(CARRARA, 2016. p.174). 

 

Todas estas mudanças em um período curto de tempo deixaram marcas no 

funcionamento desses órgãos de arrecadação necessitando adaptação aos novos tempos, 

às novas leis, aos novos métodos impostos por diferentes formas que veio a assumir 

estas instituições de provento das rendas públicas, o que vai acarretar alterações nas 

formas de agir e pensar da população e dos dirigentes locais, como especificamente os 

da cidade do Recife. 

Na passagem do período colonial para a autonomia política e administrativa, o 

Império do Brasil recebeu de herança da antiga metrópole, não apenas uma estrutura 

socioeconômica, mas, sobretudo uma estrutura jurídica e fiscal.  

O Império do Brasil, no seu nascedouro, recepcionou a legislação 
portuguesa inclusive a legislação tributária da metrópole. Por esta 
razão os mesmos defeitos que constavam no sistema de tributação da 
metrópole portuguesa, [...], também assolavam a estrutura tributária 
brasileira quando da ocorrência da independência do Brasil. 
(CAMPELLO, 2012, p. 011). 

 

Esses defeitos assinalados por Campello contribuíram para um desequilíbrio 

crescente nas contas públicas do nascente país, além de ratificar os tratados 

internacionais, que claramente eram desvantajosos, como o Tratado de 1810 que tratava 
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das aberturas dos portos às nações amigas, como também outras demandas que 

corroboraram para o aumento das despesas como o episódio da Guerra da Cisplatina e 

as outras guerras de independências que se espalhavam por algumas províncias que não 

demonstravam apoio ao discurso hegemônico e centralizador do Rio de Janeiro. 

Ao buscar o custeio de suas crescentes despesas, o Império colocou sua política 

e legislação em função de uma centralização forte nas mãos da Corte. Assim, tem início 

uma das grandes batalhas de ideias naquele Brasil emergente. Surgia um Brasil unitário 

em detrimento as inúmeras elites locais, e como pregava a Constituição Imperial “as 

províncias eram órgãos administrativos decorrentes da descentralização do órgão 

central, sendo, portanto, uma extensão deste, que tinham por atribuição a gestão das 

regiões do Império, na forma da lei.” (CAMPELLO, 2012, p. 14). 

É neste pensamento unitário político e tributário que a Constituição Imperial não 

concedia competência para assuntos tributários para outra instituição, somente ao 

Conselho Geral. 

A Constituição de 1824 não previa autonomia tributária para os 
governos provinciais. As receitas e despesas eram estabelecidas pelos 
Conselhos Gerais a partir de proposta do presidente da província e 
depois enviada à Câmara pelo ministro da Fazenda para serem 
corrigidas e aprovadas. (DOLHNIKOFF. 2005. p. 156) 

 

Apenas durante o período regencial que as questões referentes aos tributos 

começam a modificar. Levando-se em consideração as forças das elites locais e a 

preparação da já citada lei de 12 de outubro de 1832, promulgou-se o Ato Adicional em 

1834 que passou a permitir, em seu artigo 10 § 5 que as províncias e os municípios 

fixassem despesas e os impostos para eles necessários, desde que não houvesse 

interferência nos assuntos centrais.  

Esta concepção de interferência em assuntos centrais é outro estudo ou caminho 

que poderemos trilhar em outra ocasião, pois o uso desta acepção, contida no Ato 

Adicional de 1834, foi constantemente utilizada para retirada de renda de mãos 

provinciais e municipais. 

É neste cenário de criação de novos órgãos de regulamentação, legislação e 

arrecadação, controles e limitações, e por que não dizer, cenário de guerra fiscal entre as 

províncias e entre estas, os municípios e o poder central, que este artigo se localiza.  

A possibilidade de outras esferas administrativas e tributárias, que não apenas a 

central de pensar, planejar e elaborar o fisco, dá manobra para novos caminhos 
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provinciais e municipais. Abre espaço para inúmeras soluções fiscais, mesmo que 

limitadas, pois a concepção de que não houvesse interferência nos assuntos centrais, 

exposta no Ato Adicional, não transmite, nem define com clareza a posições dessas 

esferas administrativas. 

Entre os avanços das ideias científicas, padronizações e modernizações, os 

poderes locais, principalmente os municipais, por serem as mais frágeis, procuravam 

espaços para as suas sobrevivências orçamentárias, para melhorar a arrecadação dos 

tributos e aumentar o orçamento da cidade.  

A principal fonte de arrecadação fazendária encontrava-se no comércio de 

exportação, porém este campo de atuação era de exclusividade da esfera central, não 

sendo permitida a coparticipação ou interferência próxima dos outros poderes nesse 

setor da renda nacional. Deixando, assim, outros aspectos tributáveis de menor valor 

agregado à importância tributária para os níveis provinciais e municipais. 

Podemos aqui também lembrar que a supremacia do poder central, no âmbito 

tarifário, em relação ao provincial e municipal não coloca de forma algumas estas duas 

esferas em um mesmo patamar tributário, pois ao município cabia tributar, para sua 

sobrevivência financeira, os setores da economia ainda não usados pelo Império ou pela 

Província, lembrando a ilegalidade da bitributação, porém sendo este expediente 

extremamente usado no período de estudo. 

O embate do Liberalismo contra o Centralismo do campo político do Brasil do 

século XIX contaminou vários campos da sociedade brasileira, e isto também inclui o 

tributário, que tem em princípio na constituição Imperial de 1824 a amarração do 

município e da província em mãos centralistas da Corte do Rio de Janeiro. 

Da mesma forma que no campo político, o fronte tributário também foi fértil em 

embates entre centralismo versus federalismo, entre a Corte e as Províncias, sendo dada 

maior ênfase durante boa parte do império ao poder centralista na elaboração e validade 

dos tributos cobrados nas esferas inferiores a nacional, tendo como um breve momento 

de exceção o período regencial após a publicação do Ato Adicional de 1834 e até a sua 

lei de interpretação. 

A Constituição de 1824 garantia a cada cidade uma Câmara Municipal a partir 

daquele Ato Adicional de 1834 as Províncias ganharam suas Assembleias, porém a elas 

não era permitido legislar sobre certos tipos de impostos, como por exemplo, o imposto 

de exportação. Desta forma, não era raro um tributo provincial ser declarado ilegal, 
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como aborda o texto destacado abaixo, e no que concerne o poder provincial de 

arrecadação tributária, “de fato, a arrecadação das províncias – em seu conjunto 

equivalente, em média, a 20%-25% das receitas do governo central – muitas vezes 

ficava aquém de seus gastos.” (VILLELA, 2007, p 251). 

[...] os tributos provinciais podiam cair facilmente sob acusação de 
prejudicarem um imposto geral e de serem, por conseguinte, ilegais, 
embora houvesse muita diferença entre uma taxa provincial que 
gerava matéria já tributada pelo fisco imperial e uma taxa provincial 
que prejudicava o imposto geral. (MELLO. 1999, p. 247) 

 
Uma das principais saídas legais encontradas pelos poderes das Províncias e dos 

Municípios, era a taxação sobre a produção destinada ao consumo local, onde, de forma 

geral, sobre os consumidores finais recaiam os tributos, onerando ainda mais o 

cotidiano do cidadão comum. 

Outra forma de estabelecer novos impostos era através das mercadorias 

exportáveis e que a incidência de tais tributos ainda não tinha sido detectada pelo poder 

central, como o algodão no período de sua maior exportação durante a Guerra da 

Secessão americana, porém tendo logo seu valor transferido unicamente para os cofres 

imperiais. 

Porém, nem todos os momentos do Império as Províncias eram capazes de 

arrecadação por meios dos impostos sobre mercadoria ou mesmo venda de produtos 

alimentícios, pois como visto no período da grande seca da década de 1870 esses 

impostos foram suspensos para não elevarem ainda mais os preços dos produtos de 

primeira necessidade para uma população já tão prejudicada pelo clima, levando a uma 

maior inversão do cofre imperial para as ditas províncias do norte. 

Desta forma, pensar em arrecadação tributária, suas receitas e despesas, como o 

financiamento das dívidas públicas na Província de Pernambuco, e mais 

especificamente as do município do Recife em tempos de Império brasileiro é buscar 

entender como os órgãos arrecadadores trabalhavam, o que cada um tinha de específico 

no trato fiscal, quais as semelhanças, como a municipalidade efetivamente colocava em 

prática suas ordens tributárias, e também, como esse legislativo resolvia suas 

necessidades de financiamento dos déficits públicos. 

Miriam Dolhnikoff (2005) ao abordar a formação do federalismo no Brasil 

coloca o estudo das atribuições tributárias como fator decisivo e central desse processo. 

Assim, após a promulgação do Ato Adicional de 1834, as províncias assumem a 
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competência tributária de impostos já existentes e antes recolhidos pelo poder central, 

excetuando-se aqueles referentes ao grande comércio, as exportações e importações, ou 

mesmo como versava o texto do dito Ato Adicional, aqueles tributos que não ferissem 

os interesses do Império.  

Neste sentido, a autonomia tributária provincial tornava-se condição 
para a eficácia na cobrança dos impostos internos, pois os governos 
das províncias estavam mais bem aparelhados para efetuá-la em 
localidades das quais estavam mais próximos do que o Rio de Janeiro. 
(DOLHNIKOFF, 2005. p. 157). 
 

O problema da unidade nacional como afirma Evaldo Cabral de Mello em seu 

livro A Outra Independência, “não foi [esta unidade] um ‘destino manifesto’ [...], a 

formação de um Estado unitário não foi desejada em todo o Brasil, nem sua criação 

beneficiou todos os territórios que o compunham.” (MELLO. 2004, p. 11-12). 

Este debate entre centralismo e federalismo é bastante profícuo na historiografia 

nacional sendo abordado e algumas obras aqui expostas como as de Mello (1999; 2004), 

Dolhnikoff (2005; 2016) e Ferraz (1996).  

É clara a importância desse tema quando se procura estudar as questões de 

competência tributária, pois o desdobramento administrativo-burocrático traz novos 

questionamentos a respeito do cotidiano das instituições, cargos e efetivos entrelaces 

legais, e também profissionais, no que concerne a competência do funcionalismo 

público diretamente ligado aos problemas fiscais. 

A burocracia brasileiranão demonstrava uma forte profissionalização, talvez com 

a exceção da fiscal, merecendo um estudo mais aprofundado deste setor responsável 

pela formulação das políticas financeiras dos níveis estatais. (CARVALHO. 2003). 

Pode-se afirmar que esta burocracia fiscal era uma das mais organizadas e 

profissionais, pois representava a própria presença do Estado e do poder público. “A 

predominância das atividades de controle e extração, que se reproduziam também nas 

províncias, correspondia à fase do processo de construção do Estado [...], e que no 

Brasil se estendeu até em torno de 1850”. (CARVALHO. 2003, p. 154). 

As relações econômicas exercidas pelos órgãos que controlam a arrecadação e a 

elaboração de como os recursos seriam usados colocavam duas forças estatais em 

choque. Primeiro, o executivo que age e coloca seus funcionários na atividade de 

captação dos recursos através dos coletores, como também na etapa final da execução 
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dos destinos orçamentários, como será abordado em documentos a frente expostos da 

Câmara Municipal do Recife. 

E, por conseguinte, o legislativo com a atividade constitucional, no âmbito 

central, e após o Ato Adicional de 1834, no âmbito provincial, de elaboração da lei de 

orçamento, ou seja, dos destinos parlamentares daquilo que a máquina do executivo 

conseguira arrecadar. “O ritual de discussão do orçamento era seguido com rigor e 

constituía arma poderosa na mão do Legislativo que podia negar ao Executivo os meios 

de governar”. (CARVALHO. 2003, p. 263). 

 

 

Impostos Municipais no Recife das décadas de 1860 e 1870 

 

A Câmara Municipal do Recife, ao longo das décadas de 1860 e 1870 buscou 

encontrar distintas formas de superar as dificuldades de melhorar a arrecadação dos 

impostos e aumentar o orçamento da cidade. Além disso, a área tributária deste período, 

no que diz respeito à municipalidade do Recife, não foi bastante explorada pelos 

historiadores, deixando algumas dúvidas sobre o seu funcionamento. 

A principal fonte de arrecadação fazendária encontrava-se no comércio de 

exportação, porém este campo de atuação era de exclusividade da esfera nacional, não 

sendo permitida a coparticipação ou interferência próxima dos outros poderes nesse 

setor da renda nacional. Deixando, assim, outros aspectos tributáveis de menor valor 

agregado à importância tributária para os níveis provinciais e municipais. 

Podemos lembrar que a supremacia do poder central em relação ao provincial e 

municipal, no âmbito tarifário, não coloca de forma alguma estas duas esferas em um 

mesmo patamar tributário, pois ao município cabia tributar, para sua sobrevivência 

financeira, os setores da economia ainda não usados pelo Império ou pela Província. 

O embate do Liberalismo contra o Centralismo do campo político do Brasil do 

século XIX contaminou vários campos da sociedade brasileira, e isto também inclui o 

tributário, que tem em princípio na constituição Imperial de 1824 a amarração do 

município em mãos centralistas da Corte do Rio de Janeiro. 

Todos estes embates e dúvidas sobre a questão tributária no Império do Brasil, 

não pode deixar de ser inserida em um contexto mundial de políticas econômicas e 

tributárias, e como também não poderiam ser esquecidas as escolas de pensamento 
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econômico que dominavam o mundo ocidental do século XIX e que tanto contribuíram 

para a formação da rede tarifária de diversos países como o Brasil. 

Assim, seguindo exemplos e buscando enquadrar-se nos moldes das luzes 

modernas oriundas da Europa, é que no Brasil, buscou-se, ao percorrer alguns dos ideais 

liberais das escolas europeias, inserir apolítica tributária brasileira – representante de 

uma economia agrária e dependente – dentro do contexto mundial europeizante de uma 

estrutura econômica já capitalista e desenvolvida do ponto de vista industrial. 

Esse liberalismo estrangeiro e importado tem como motor condutor a iniciativa 

privada, que tantas vezes apareceram nas anotações da Câmara Municipal do Recife 

como principal construtor das modificações da capital da Província de Pernambuco, 

como também na forma encontrada para solucionar a questão tributária para um 

município em época centralista. 

Não se pretende aqui fazer um estudo aprofundado ou mesmo uma crítica a uma 

obra do porte de A Riqueza das Nações ou mesmo a Escola Clássica, até porque fugiria 

do proposto a esta dissertação, como também este trabalho já foi realizado por pessoas 

mais qualificadas. As observações que seguem são para ilustração do momento 

histórico do século XIX, tanto no Brasil como na Inglaterra, em seus aspectos 

econômicos, e suas interferências no cotidiano da cidade do Recife. 

Adam Smith em seu livro supracitado ao abordar os princípios básicos do 

liberalismo econômico, entre outros temas, também enfoca o imposto como tema de 

destaque e em seu segundo capítulo do segundo livro, As Fontes da Receita Geral ou 

Pública da Sociedade, expõe que os impostos dos indivíduos privados “advém, em 

última análise, de três fontes distintas: renda, lucro e salários.” (SMITH, 1996. P 282). 

Aqui já se observa uma distinção entre uma economia agrícola como abrasileira de uma 

economia industrial e já capitalista como a inglesa descrita no texto de Smith. 

Ainda em principio deste segundo capítulo Smith (1997. Pp 282 e 283) lembra 

que a respeito de impostos em geral devemos levar em consideração quatro máximas, a 

saber: 

I. Os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para 
a manutenção do Governo, em proporção a suas respectivas 
capacidades, isto é, em proporção ao rendimento deque cada um 
desfruta, sob a proteção do Estado. [...]. É na observância ou não 
observância desse princípio que consiste o que se denomina de 
equidade ou falta de equidade da tributação. 
[...]; 
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II. O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e 
não arbitrário. A data de recolhimento, a forma de recolhimento, a 
soma a pagar, devem ser claras e evidentes para o contribuinte e para 
qualquer outra pessoa. [...]; 
III. Todo imposto deve ser recolhido no momento e da maneira que, 
com maior probabilidade, forem mais convenientes para o 
contribuinte. [...]; e 
IV. Todo imposto deve ser planejado de tal modo, que retire e 
conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma 
que ele carreia para os cofres do Estado. 

 
 

Como uma análise clássica, este deveria ser o cenário ideal para a cobrança de 

impostos em um Estado Nacional, porém nem mesmo na Inglaterra estas máximas 

smithinianas eram observadas, quanto mais em um país ainda em sistema capitalista 

bastante diverso do industrial, como o brasileiro. 

As legislações que versam sobre cobrança de impostos no caso do Brasil –que de 

todas estas escolas acima citadas sofreu influências – tem ao longo dos anos sido um 

campo de estudo dos historiadores, porém cabe aqui uma menção da pouca ou nenhuma 

atenção ou mesmo interesse pelos impostos criados e administrados pelos municípios. A 

exceção do trabalho do historiador pernambucano Evaldo Cabral de Mello O Norte 

agrário e o Império (1999) em seu capítulo que versa sobre os impostos provinciais. 

Além das questões legais, na década de setenta do século XIX, foi a recessão 

que forçou as Províncias a usar com maior frequência os impostos de importação tanto 

de produtos estrangeiros quanto aos decorrentes de outras Províncias. 

Em meados da década de 1870 muitas das Províncias do Império já usavam o 

expediente da taxação dos gêneros de primeira necessidade, porém esta encontrava 

limites no cotidiano do mercado de abastecimento, pois em períodos de crise – como a 

do final desta década associada a grande seca de 1877 – esses impostos deixavam de ser 

cobrados sobre as mercadorias. 

A Câmara Municipal desta cidade reconhecendo a dificuldade com 
que está lutando a população com a carestia dos gêneros alimentícios, 
e especialmente com a da farinha, e julgando poder acudir mandando 
aos mercados compra-la para vendê-las em lucro; pede a V.ex.ª 
permissão para dispor de quatro contos de reis neste emprego, a fim 
de por este modo acudir as necessidades do povo. (Câmara Municipal. 
Códice 59 – Fl. Nº 50.) 

 
Ou até mesmo sobre os comerciantes que, de praxe, ao colocarem seus produtos 

à venda deixavam, em caráter de arrematação, de consignação, uma quantia em dinheiro 
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sobre o volume dito a ser comercializado aos cofres públicos, antecipando o 

recolhimento dos impostos a tais cofres. 

A Câmara Municipal do Recife satisfazendo o respeitável despacho de 
V. Exª de 8 do corrente, exarado na petição inclusa, no qual João 
Carlos Augusto da Silva requer a V. Ex.ªpermissão para poder expor a 
venda nos mercados públicos e por preço módico de cento e oitenta 
reis a cuia uma porção de farinha de mandioca que recebeu de Santa 
Catharina, informa a V. Ex.ªque não se opõe a pretensão do suplicante 
porque traz ela um abastecimento ao mercado, que já se recente da 
falta daquele gênero. É verdade que a Câmara tem tomado a 
providencia de não consentir que se vendesse nos mercados farinha 
importada, mas com o fim somente de embaraçar que se praticassem 
abusos e monopólios. (Câmara Municipal. Códice 47 – Fl. Nº 07) 

 
Este documento acima exposto datado de 10 de janeiro de 1862 com a intenção 

de comunicar ao Presidente da Província suas deliberações, mostra a preocupação da 

Câmara Municipal do Recife com o abastecimento interno dos produtos de primeira 

necessidade, retirando ou dando incentivos, como na comunicação abaixo, desta forma, 

o imposto que incidia sobre tais gêneros, como temos na seguinte comunicação, que 

termina por ser mais comum ao longo dos anos que estão sendo estudados. 

A Câmara Municipal do Recife, tendo posto em praça por muitas o 
imposto de mascate e boceteiras pela quantia anual de duzentos e três 
mil reis, porque fora arrematado o ano passado, não houve quem nele 
licitasse. Sem dúvida pelo elevado preço porque está; e como se 
apresentasse Eusébio Napoleão de Siqueira ofereceu por dito imposto 
cento e cinquenta mil reis anual, sendo-lhe cedido por três anos; a 
mesma câmara reconhecendo que deve aceitar semelhante 
oferecimento, por que não lhe será possível arrecadar 
administrativamente este imposto, que sempre tem sido arrematado 
conjuntamente com o de aferições, roga a V.Ex.ª que se digne 
autorizá-la a aceitar o oferecimento feito. (Câmara Municipal. Códice 
46 – Fl. Nº 88) 

 
A Câmara Municipal do Recife tinha a prática de taxar as mercadorias vendidas 

nas feiras ou mercados de ribeiras pela arrematação das concessões de venda e de 

ocupação dos estabelecimentos, como será exposto com maior detalhamento mais a 

frente deste trabalho. 

Com as diferentes maneiras de arrecadação dos impostos ocorridos na capital da 

Província de Pernambuco ao longo dos vinte anos em estudo, a década de 1860 começa 

com a lembrança da Câmara Municipal do Recife ao Presidente desta Província de que a 

forma de cobrança dos impostos aos donos de estabelecimentos de comércio ou 

indústria não é eficiente por falta de pessoal que faça tal cobrança: 
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Obriga aos donos de estabelecimento de comércio ou indústria a 
pagarem à municipalidade nos meses de fevereiro e março de cada 
ano, o imposto de dois e quatro mil reis, [...], correndo nos 
contribuintes a obrigação de se darem a coleta, quando pela primeira 
vez abrem o estabelecimento, e de pagarem o imposto na contadoria 
municipal, por não ter a Câmara agentes externos que vão receber 
fora. (Câmara Municipal. Códice 44 – Fl. Nº 89/v/90.) 

 

Porém, esta comunicação na qual aparece a forma de arrecadação utilizada em 

início da década de 1850, datada de 18 de junho de 1860, recebe forte crítica pela 

impossibilidade da própria Câmara Municipal poder arrecadar tais proventos. 

Assim, a Câmara mesmo sem pessoal para fiscalizar ou mesmo ir cobrar mandou 

fazer através de um de seus funcionários, arrecadando uma quantia de 3$420.060(três 

mil, quatrocentos e sessenta reis), como mostra o texto do mesmo documento mais 

adiante. 

O motivo que levou a vereança a fazer tal cobrança fora exposto como 

negligência ou furto de trabalho de comparecer a Repartição por parte dos comerciantes 

que recebiam a concessão, ou até mesmo esquecimento que passavam um, dois ou mais 

anos deixando de contribuir aos cofres municipais. 

Então baseado no mesmo Regulamento Municipal de 1851, a Câmara Municipal 

do Recife cobra uma multa de acordo com a Lei Provincial nº 348 que ao contrário do 

que se esperava não ajuizou nenhum estabelecimento e sim mandou cobrar tais quantias 

aos seus respectivos devedores. 

Este valor de 3$420.060105 réis serviram como alicerce para que a Câmara 

Municipal solicitasse ao Presidente de Província pessoal que se conferisse a tal serviço, 

pois, ao fazer tal cobrança, a municipalidade mostrou que poderia contar com esses 

proventos decorrentes do comércio do Recife. 

Devido a grande inadimplência dos comerciantes do Recife ao longo das 

décadas de 1860 e 1870 a forma de arrecadar os impostos municipais foi tomando 

outras configurações, passando o poder estatal a buscar captar dinheiro nas sobras, nas 

brechas, nos espaços das legislações tributárias imperiais e provinciais. 

O comércio varejista ambulante do Recife era taxado conforme a liberação da 

permissão dos negros de ganho e das boceteiras poderem vender seus produtos, taxação 

esta de baseada em uma expectativa de rendimento prévio. 

Porém, o comércio também era feito por pessoas que formavam estabelecimento 

sem locais fixos, sendo os locais mais procurados pelos comerciantes de gêneros de 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Comércio de produtos de primeira necessidade na Recife imperial: aspectos da 

arrecadação tributária municipal (1860-1870) 

 

 

13 

primeira necessidade os mercados das ribeiras das freguesias da Boa Vista e de São 

José. 

Esses mercados públicos de rua anteriores ao mercado de São José começaram a 

ser ocupados por pessoas que podiam pagar alguma cota – impostos municipais como se 

fossem licitações ou concessões – sendo crescentes essas quantias oferecidas como um 

leilão por uma concessão de um talho nesses principais mercados do município. 

Enquanto o mercado era o da ribeira da freguesia de São José, poucas vezes 

havia uma licitação aberta para a ocupação dos espaços da feira para a colocação e 

fixação de estabelecimentos. O comum, ou o que a documentação consultada apareceu 

sugerir com frequência, era um pedido de concessão, mediante o pagamento de taxas 

correspondentes tanto ao tempo de uso do local quanto por quantidade do produto a ser 

comercializado, o que caracterizava o caráter prévio, quanto ao rendimento, e licitatório 

da tributação municipal do Recife, no que concerne o comercio de artigos de primeira 

necessidade. 

Como exemplo desses pedidos de comercialização, temos a seguinte concessão 

de um talho feito a Câmara Municipal: 

Tendo Manoel de Souza Tavares requerido a esta câmara para lhe 
permitir estabelecer a sua custa e por espaço de três anos um talho de 
açougue, em um dos cantos do quarteirão do lado do sul da ribeira da 
Freguesia de S. José, lugar que não embaraça aos compradores de 
carne que se destinam aos outros talhos ali existentes; entende a 
mesma câmara que devia permitir a concessão pedida, tanto mais 
quanto oferece ele a quantia de quatro centos mil reis pelo tempo que 
ocupar o referido talho. A vista pois do que fica exposto, esta câmara 
roga a V. Ex.ª sua aprovação a fim de poder levar a efeito semelhante 
contrato, e lavrar-se o respectivo termo. (Câmara Municipal. Códice 
53 – Fl. Nº 148) 

 
O que se vê nessa documentação é a preocupação da Câmara Municipal, ou 

mesmo sua intenção, com a concorrência – que ela existisse e que fosse benéfica para os 

compradores, como também para os comerciantes – e com a boa locomoção dos 

compradores, como também das disposições legais da entrega dos locais dos 

estabelecimentos; pois ao término de cada concessão, os arrematantes não tinham 

nenhum direito de ali continuar, caso não fosse prorrogada ou refeita a licitação. 

Em um caso muito parecido com o de Manoel de Souza Tavares, foi o caso do 

comerciante João Francisco de Souza Lima, porém o que chama atenção neste 

documento é a forma explícita da pretensão de aumento da renda pública municipal 
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através dessa prática de liberação de concessões ao comércio como aponta o documento 

abaixo: 

A Câmara Municipal desta cidade atendendo ao que lhe requereu João 
Francisco de Souza Lima em sessão desta data, acaba de permitir-lhe 
estabelecer a sua custa um talho no açougue público da Ribeira de S. 
José no quarteirão do lado do norte em lugar que não embaraça a 
concorrência para os demais talhos existentes na mesma ribeira, e pela 
quantia de quatrocentos mil reis por três anos sob condição legais e de 
no fim do tempo entrega-lo sem indenização alguma. É por que 
quando se trata do aumento da renda municipal, esta câmara sempre 
está disposta a coadjuva-lo por sua parte nenhuma dúvida opor a 
pretensão de Lima, mas como não pode ser realizada sem aprovação 
de V. Exª esta câmara roga a V. Ex.ª se digne aprovar a fim de que 
proceda efeito o contrato, e de faça o termo do estilo. (Câmara 
Municipal. Códice 53 – Fl. Nº 149) 
 

Um caso particular de licitação pública de muitos talhos de carne, peixe e 

legumes nos dois principais mercados de ribeiras das Freguesias de Boa Vista e São 

José abertos para negociação e arrematação, ocorreu já no final deste mesmo 

1866,quando a municipalidade animada com as negociações anteriores mencionadas, e 

majorou o valor da concessão, colocando-os em um patamar tão alto que a maioria dos 

comerciantes sentiu-se prejudicados e impossibilitados de assumir tal compra, deixando 

assim, de serem arrematados os locais de venda, prejudicando o público, em primeira 

instância, que deixava de ter uma concorrência maior onde tal feito gerava uma pressão 

de alta dos preços dos produtos, e em um segundo momento a própria municipalidade 

que deixava de arrecadar o tão cobiçado imposto. 

Este próximo documento mostra que os altos preços praticados nas licitações 

anteriores e seu consequente fracasso nas arrematações, criou uma pressão de baixa dos 

preços desses talhos pedidos ao final da comunicação, para assim se proceder os 

processos legais, situação está normal em condições de mercado no que se refere às 

operações de compra e venda. 

Tendo sido postos hoje em praça pela terceira vez para serem 
arrematados os alugueres dos talhos de açougue existentes nas ribeiras 
das Freguesias de São José e Boa Vista, e não havendo quem neles 
quisesse licitar em consequência do alto preço a que foram levados a 
praça, preço este que ultimamente se arrematarão as mesmas talhas; e 
por que não seja conveniente que fiquem por arrematar; esta câmara, 
dando ciência a V. Ex.ª rogo-lhe ao mesmo tempo que a autorize 
abater do atual preço porque estão ditas talhas, a quinta parte, e sobre 
esta base sejam novamente postos em praça. (Câmara Municipal. 
Códice 53 – Fl. Nº 176). 
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Aceito pelos vereadores do Recife tais modificações, no sentido de baixar o 

preço da licitação, fora colocada em praça mais uma vez a licitação, sendo logo fechado 

o negócio entre as partes interessadas, conforme apresenta o documento abaixo: 

Tendo sido postos hoje em praça para serem arrematados já com o 
abatimento da quinta parte autorizado por V. Ex.ª, os talhos de 
açougue das ribeiras das Freguesias de S. José e Boa Vista, foram 
alguns dos mesmos talhos arrematados por diversos, e pelos preços 
constantes da relação junta, por espaço de um ano, e com garantias de 
acordo com a lei, deixando de o ser outros talhos, os quais vão 
novamente a praça; esta câmara, para poder mandar lavrar os termos 
de contrato daqueles que se arrematarão, e bem aprovar as 
arrematações, a fim de que produção elas o seu efeito. (Câmara 
Municipal. Códice 53 – fl. Nº 182). 

 

A lista das pessoas que arremataram os talhos com seus respectivos fiadores e os 

valores pagos por cada arrematante, como também as arrematações seguintes que 

finalizaram o processo colocados a praça, aparecem na tabela abaixo: 

 

 
Tabela 1 - Listados arrematantes dos talhos de São José. 

 

Nº de TALHOS ARREMATANTES FIADORES QUANTIAS 

2 lado norte 
Viúva de Ignácio Adriano 

Monteiro  
Bento dos Santos Ramos 282$000 

2 lado sul João Antonio de Mello Bento dos Santos Ramos 282$000 

6, 7, 8, 22, 24, e 26 do 
lado norte e 9 do sul 

Libanio Candido Ribeiro Bento dos Santos Ramos 1:797$000 

15 lado norte Belarmino Alves d’Arocha Bento dos Santos Ramos 237$000 

8 lado sul Manoel de Souza Tavares 
Hipoteca seus bens para 
garantia de arrematação 

201$000 

1 lado norte Justino Pereira Ramos Bento dos Santos Ramos 
  

4, 5, 19 e 21 N Amâncio Pereira Lima José Lucio Lins 1:909$000 

3 e 23 N Dito ׀׀ Dito 1:105$000 ׀׀ 

11 N - 1 e 6 S Dito ׀׀ Dito 1:513$000 ׀׀ 
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15 N, 3 S Manoel de Souza Tavares 
Hipoteca seus bens para 
garantia de arrematação 

1:008$000 

9 N, 7 e 16 S Dito ׀׀ Dito 1:459$500 ׀׀ 

12, 14 E 18 M, 4, 14 E 
15 S 

VirgínioHoracio de Freitas Luiz Caetano Borges 1:161$500 

10, 17 E 20 S Belarmino Alves d’Arocha Bento dos Santos Ramos 1:368$500 

13, 16 N E 5 S Manuel Paulo d’Albuquerque José Luiz Lins 1:442$000 

Fonte: Câmara Municipal. Códice 53 – fl. Nº 183-195. 
Elaboração: Própria 

 

A pretensão ao colocar esta lista é demonstrar através dela a imagem deste 

mercado criado pelos seus contemporâneos, como também mostrar a pulverização dos 

diversos comerciantes ao longo do mercado da ribeira e de seus espaços, sendo raro 

aqueles arrematantes que conseguiam suas concessões de vários talhos continuamente. 

Sendo preferida a descontinuidade por ser esta forma a que traria maior possibilidade de 

vender ou mesmo expor seus produtos melhor ou até para uma quantidade maior de 

clientes. 

Esta lista traz o resultado de dois dias de licitação colocada em praça pública do 

Recife, onde também se pode observar a tendência de monopólio dos talhos por alguns 

poucos concessionários e também por parte dos poucos fiadores. Relação esta que 

caberia aprofundamento de investigação, pois não seria de espantar que os 

arrematadores fossem intermediadores para burlar os fiscos em nome dos fiadores. 

Apesar dessa forma de arrecadação do erário público municipal render uma boa 

quantia em dinheiro e de ser bastante utilizada nos anos seguintes, e de servir de 

maneira sistemática para a ocupação dos espaços pelos comerciantes após a construção 

e inauguração do Mercado de São José em 1875, a Câmara Municipal, desde o início 

dos anos 1860, vem tentando implantar um sistema métrico decimal único que 

permitiria a ela um maior controle das mercadorias e assim também ter nesse filão uma 

nova renda para os cofres públicos. 

Como já exposto, o município vinha tentando desde osprimeiros anos 

implementar um padrão de pesos e medidas que regulassem o comércio de gêneros de 

primeira necessidade ou que, como viam os órgãos públicos, evitassem abusos de 

prática enganosa aos consumidores. 
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Desta forma, a Câmara Municipal do Recife elaborou, em 20 de outubro de1862, 

uma Postura Adicional regulando o comércio desses produtos, tal postura versa: 

A Câmara Municipal desta cidade desejando evitar abusos que 
diariamente se praticam na venda de gêneros alimentícios, assentou-se 
formular um artigo da Postura determinando que tais gêneros sejam 
medidos e pesados e apresentando-se a V. Ex.ª, roga-lhe se digne 
aprová-lo se julgar em sua ilustrada sabedoria que o deve ser. 
 

Postura Adicional 
 
Artigo Único: Nenhum gênero alimentício, bem como carne, peixe, 
pão, farinha, feijão, milho, arroz, bolacha, etc., pode ser vendido a 
retalho senão por peso e medida, conforme o padrão adoptado, os 
contraventores pagarão a multa de 6$000 reis pela primeira vez, e o 
duplo na reincidência. (Câmara Municipal. Códice 47 – fl. Nº 
158/159). 

 

Este processo de regulamentação e determinação de pesos e medidas vai tomar 

boa parte dos anos em estudo, tendo, às vezes, a necessidade de muita cautela devido às 

notícias vindas de outras Províncias ou mesmo de municípios dentro da Província de 

Pernambuco sobre levantes contrários e de resistências à adoção desses pesos e 

medidas, este movimento ficou conhecido como Quebra-Quilos e foi relatado em 

primeira mão por um estrangeiro que se fixou em terras pernambucanas, o Henrique 

Millet. 

Apesar da efervescência política do Recife ao longo do século XIX no período 

em estudo, não se tem notícia de que o Quebra-Quilos tenha atingido a cidade. Acredita-

se, como mostra o Professor Armando Souto Maior, que não apresenta tal ocorrência 

em Recife devido a quantidade expressiva de milícias que rondavam a capital de 

Pernambuco graças ao seu passado próximo. 

Aos poucos a vereança do Recife foi colocando o novo sistema métrico decimal 

e no final da década de 1860 

A Câmara Municipal desta cidade, tendo deliberado dar execução 
neste município ao novo sistema métrico decimal, principiando a ter 
vigor no futuro exercício de 1868 e 1869confeccionou um 
regulamento para esse fim regularizando o preço das aferições dos 
pesos e medidas, e passando-o as mãos de V.Ex.ª, roga-lhe que se 
digne aprová-lo, se assim julgar conveniente em sua sabedoria, para 
poder produzir esse regulamento o devido efeito. (Câmara Municipal. 
Códice 55 – fl. Nº 46). 

 

Regulamento este que está transcrito a seguir: 
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Regulamento para as aferições de balanças, pesos e medidas do 
município do Recife, pelo sistema métrico decimal. Todos os 
armazéns, depósitos, casas de negócios, estabelecimentos de indústria 
de qualquer natureza que sejam, fixas ou volantes onde se compre e 
venda em grosso, ou a retalho, mercadorias ou gêneros sólidos ou 
líquidos que seja necessário pesar ou medir serão obrigados a ter 
coleções completas de pesos e medidas, segundo a natureza do seu 
comércio, na formado padrão do Império. 
Todas as pessoas assim obrigadas a ter balanças, pesos e medidas 
pagarão a aferição da maneira seguinte: 
Art. 1º. Por cada metro pagarão os lojistas 2:000; os mascates e 
boceteiras 1:000 reis. 
Art. 2º. Por cada termo de pesos, começando de vinte quilogramas até 
o menor peso 4:000 reis por termo começando de dez quilogramas 
2:560 reis; por termo começando de cinco quilogramas 1:000 reis os 
que excederem a vinte quilogramas pagarão 40 reis por quilogramas. 
Pesos avulsos pagarão 80 reis por quilogramas, menos os de vinte 
quilogramas para cima que pagarão 40 reis. (Câmara Municipal. 
Códice 55 – Fls. 47/v/48). 

 

No entanto, é devido a construção do novo prédio do mercado de São José, que a 

Câmara Municipal – e da possibilidade de controle dos comerciantes e das suas 

mercadorias – retomou a discussão sobre o sistema de pesos e medidas e da 

regulamentação de uma repartição àquela casa subordinada, com a intenção de 

inspecionar, fiscalizar e verificar os usos de tais sistemas, mesmo que essa adoção se 

transcorresse de forma lenta e gradual. Assim, a Câmara Municipal fez-se publicar no 

dia 22 de janeiro de 1875 o seguinte texto: 

A Câmara Municipal não pode deixar de mandar por em execução o 
sistema de pesos e medidas mandado pelo decreto nº5169, de 11 de 
dezembro de 1872 como é de sua obrigação: no entanto pede licença 
para fazer as seguintes ponderações: 
1ª - Que a mudança de um sistema de pesos, de forma diferente, em 
uma cidade extensa como a em que residimos, não pode ser feita de 
chofre, e só depois de um prazo determinado, como aconteceu com o 
decreto nº 1157 de 26 de junho de 1862. 
2ª - Que não tendo a câmara montadas as oficinas necessárias, e nem 
possuindo o padrão de marcar, por ter sido desenvolvido para o Rio de 
Janeiro, por chegarem estragados; não pode de pronto proceder a 
aferição de todos os pesos e medidas, senão com um prazo razoável. 
3ª - Que sendo de grande dispêndio para as casas comerciais a 
aquisição de todos os pesos e medidas para assuas transações, depois 
de haverem obtidos a tão pouco tempo os que foram mandadas 
substituir, é de equidade que se marque um tempo para fazer-se essa 
substituição. 
4ª - Finalmente, que havendo mais de dez anos decorridos para levar-
se a efeito a execução do Decreto nº 1157; entende a câmara que é de 
toda a justiça que sejam atendidas todas as razões apresentadas; e 
confiando na sabedoria que preside as decisões de V. Ex.ª espera que 
resolverá. (Câmara Municipal. Códice 60 – Fl. Nº 233/v). 
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Vê-se aqui também uma expressão de um ordenamento à área social da capital 

da Província de Pernambuco, não mais um setor a ser organizado espacialmente como 

ruas, casas, lojas, ou mesmo uma zona como a comercial e suas regras, porém não deixa 

de ser um setor onde sua reorganização não poderia ser excluída das ideias de 

modernização e civilidade que tanto contribuíram para o desenvolvimento das 

ordenações e padronizações acima citadas. 

É do uso desses ideais e de seus discursos que as pessoas que faziam ou 

reordenavam o Recife de fins de século XIX utilizaram, sendo assim, adotado pela 

vereança como escusa da criação de novos impostos, que nasceram e geraram uma nova 

necessidade de maior controle do poder público para sua cobrança, para seu 

recebimento. 

Tanto tempo após o início de tal regulamento a Câmara Municipal volta a se 

interessar devido a inauguração do novo mercado da freguesia de São José, como 

também da necessidade dessa repartição para agilizar a arrecadação do imposto sobre o 

consumo. 

Assim, em 14 de julho de 1875, a quase dois meses de antecedência da 

inauguração do mercado, a Câmara Municipal solicita o seguinte ao Presidente da 

Província: 

Sendo de urgente necessidade que se estabeleça, o mais breve possível 
a repartição de aferições, não só por que o comércio d’esta cidade se 
muna de pesos e medidas competente e legalmente aferidas; como 
para que se possa arrecadar o respectivo imposto; e não tendo a 
Câmara Municipal do Recife podido obter nas proximidades do Paço 
Municipal uma casa apropriada ao fim indicado, roga a V. Exª se 
digne de conceder-lhe uma das salas do pavimento térreo do prédio 
em que funciona, para o fim indicado. (Câmara Municipal. Códice 66 
– Fl. Nº 339). 
 

Este problema, exposto na comunicação acima, da falta de local para o 

funcionamento da tal repartição de aferição não encerra o problema da Câmara 

Municipal em relação a esta casa, pois as comunicações entre as duas instituições, 

entretanto tomaram tempo e negociações durante todo o período em estudo, como o 

assunto ainda estava em pauta na correspondência trocada entre a Câmara Municipal e o 

Presidente da Província, como exposto a seguir: 

Tendo a Câmara Municipal necessidade de estabelecer e organizar a 
repartição de aferição dos pesos e medidas, vem rogara V. Exª se 
digne de conceder-lhe o pavimento térreo do lado da rua do 
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Imperador, do edifício, em que funciona esta câmara para semelhante 
fim. (Câmara Municipal. Códice 60 – Fl. Nº 244). 

 

Porém, tal pedido, em resposta dada no dia 24 do mesmo mês, é negado “por ser 

este espaço a pouco cedido ao Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco” 

(Idem. Idem. Fl. 244). Contudo, até o final da década de 1870, a Repartição de Aferição 

de pesos e medidas estaria funcionando em uma sala cedida pela Assembleia Legislativa 

na rua Imperial na Freguesia de São José. 

Outro problema envolvendo a repartição de Aferições do município do Recife 

era seu pessoal, ou a inexistência deste para o procedimento e finalidade de sua criação. 

O que chama atenção é que a Câmara Municipal primeiro pede autorização para 

encaminhar uma aferição dos estabelecimentos para depois, solicitar à Presidência 

provincial erário para pagamento do futuro pessoal. Estes episódios estão descritos 

respectivamente nos dois documentos próximos transcritos abaixo. O primeiro é datado 

de 11 de agosto de 1875 e o segundo, de 09 de setembro de 1875, foi confeccionado 

apenas dois dias após a inauguração do mercado de São José. 

Reconhecendo a Câmara Municipal do Recife a vantagem e utilidade 
de mandar proceder a aferição nos estabelecimentos comerciais que o 
exigirem e tiverem grande número de pesos, balanças e medidas, 
mediante a percentagem de vinte e cinco por cento, vem 
respeitosamente solicitar de V. Ex.ª a respectiva autorização. (Câmara 
Municipal. Códice 66 – fl. Nº 353). 
[e] 
Não havendo na lei municipal vigente, quota destinada para 
pagamento dos empregados da repartição d’Aferição e do mercado 
público roga a V. Exª que se digne de autorizar a despender mais ela 
verba eventuais a quantia de dois contos de reis, visto achar-se quase 
extinta a mesma verba. (Câmara Municipal. Códice 66 – Fl. Nº 380). 
 
 

A questão tributária municipal durante o Brasil imperial, na busca de um espaço 

para dar suporte fiduciário a esta esfera de poder, estabeleceu caminhos diversos como 

os das arrematações e licitações. Porém, é na sua adesão ao ideal de padronização e 

reordenamento – de modernidade e civilidade – do espaço urbano que a municipalidade 

vislumbrou um acréscimo em sua renda, utilizando o processo de unificação e 

reorientação dos pesos e medidas, em uso por todo o Império, para melhoria da 

fiscalização sobre as pessoas que exerciam a atividade do comércio e da arrecadação, 

onerando de forma indireta, o consumidor final, verdadeiro contribuinte desse tipo de 

imposto indireto, e o poder público municipal. 
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Considerações Finais 

 

As ações burocráticas e legais expostas neste artigo para a arrecadação dos 

tributos relativos ao município do Recife são uma pequena demonstração de como os 

órgãos de arrecadação e elaboração orçamentária tinham dificuldades para realização de 

suas atividades, sem entrar em choque com os ditos interesses centrais, tanto no que diz 

respeito efetivo da coleta, existência de pequeno contingente de pessoas para a 

realização das cobranças, como nas obrigações com as esferas superiores, como no caso 

do financiamento para a contratação e pagamento das melhorias públicas, mais 

especificamente a construção do mercado de São José. 

A independência e a outorga da constituição de 1824 colocaram as províncias e 

os municípios submetidos aos interesses centrais, sendo apenas com a abdicação de D. 

Pedro I, e com a sobrevivência de todos os artifícios legais criados pelos liberais no 

período regencial, que passou a ser possível a integração nos debates centralistas e 

federalistas das questões fiscais. 

Apenas depois do Ato Adicional de 1834 que certa autonomia passou para mãos 

provinciais sobre as questões tributárias e orçamentárias, somente a partir de então 

Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais puderam elaborar suas leis tributárias. 

E foi na busca do superávit das contas púbicas municipais que as autoridades do 

Recife criaram as leis que padronizaram, modernizaram, embelezaram e ordenaram o 

comércio de secos e molhados nas ruas do bairro de São José, objeto deste artigo. 

A preocupação com a arrecadação e de seus aportes legais, levou a vereança 

também a buscar, dentro do espírito daquele tempo, higienizar, limpar, ou por que não 

dizer, segregar a cidade, separando os moradores ditos perigosos dos outros mais 

abastados, mais limpos e sadios. 

Assim,os discursos das elites, no que tange a limpeza urbana, veio juntar-se ao 

discurso político, administrativo e tributário, levando os vereadores do Recife daqueles 

anos do século XIX a excluir socialmente as camadas mais pobres de atividades de 

comércio de rua, como as carnes, verduras, víveres.  

Excluir, retirar e impedir as pessoas de exercer estas atividades também era um 

ato favorável em direção a um aumento da arrecadação, pois a construção do mercado 
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de São José seria o principal sintoma de organização e fiscalização para o sonhado 

controle de cobrança tributária. 

Portanto, no Recife a procura da elite em padronizar, modernizar e embelezar a 

cidade andou junto com os interesses fiscais dos vereadores. Aumento de receitas 

públicas em concomitância com a higienização dos espaços citadinos, como ocorreu em 

outras capitais, foi a ideia que deu sustentação aos atos excludentes daquela sociedade 

baseada no privilégio e na desigualdade, incluindo-se os aspectos fiscais das pessoas 

físicas ou mesmo jurídicas. 
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