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Apresentando a Tarifa das Alfândegas de 1874-A Razão de sua concepção e os conflitos

entre o comercio e a indústria em sua elaboração

                                                                                  Área Temática: Império do Brasil

Resumo

  Este artigo tem a pretensão de demonstrar o motivo da organização da Tarifa

das Alfândegas de 1874 e o conflito existente entre o comercio e a indústria fabril, em

sua  elaboração.  A importância  de  uma  tarifa  se  alicerça  no  fato  de  gerar  recursos

financeiros para o equilíbrio orçamentário do Império.

A primeira etapa tem o objetivo de determinar a razão da elaboração da Tarifa da

Alfândega com o fim de caracterizar a necessidade do Império e, portanto, será versada

de forma breve a dificuldade econômica interna do Império.

A segunda parte aborda a elaboração da Tarifa e o conflito entre o comércio e a

indústria  quando  ao  apoio  que  o  Império  deveria  dar  a  uma  dessas  atividades

econômicas.

Palavras-chaves: Império; Tarifa; Alfândega; Protecionismo e Livre Câmbio

Abstract

   This  article  purports  to  show  the  reason  for  the  rate  of  1874  Customs

Organization and the conflict between the trade and the manufacturing industry in its

development. The importance of a tariff is grounded in fact generate financial resources

for the budget balance of the Empire.

The first stage aims to determine the reason for the development of the Customs

Tariff,  in  order  to  demonstrate  the  necessity  of  the  Empire  will  be  versed  briefly

domestic economic difficulties of the Empire.

The second part will look at the development rate and the conflict between trade

and industry  when the  support  that  the  Empire  should  give  one  of  those  economic

activities.
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Introdução

Com respeito a Alfândega e a Tarifa, versaremos por definir os conceitos para

poder adentrar o assunto. Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, Alfândega seria:

“Repartição pública encarregada de vistoriar bagagens em trânsito e cobrar os direitos

de  entrada  e  saída”.  (Ferreira,2010,  p.32).  Quanto  à  sua  disposição,  o  Regimento

Aduaneiro compõe um complexo de leis  ou práticas  adaptadas  por  um Estado para

regular  o  seu  comércio  externo.  Todas  essas  leis  ou  práticas  aduaneiras  podem ser

subordinadas a  qualquer um dos seguintes sistemas:  o Liberal e o Protecionista.  A

respeito de alfândega, “Praticamente sinônimo: Aduana e Alfândega. A palavra Aduana

deriva  de  “  ad-diuan”,  palavra  árabe  originária  do  persa  “  divan”  de  interessante

etimologia”.  (Carluci,2000,  p.20).  Alfândega  designava  o  escritório  ou  repartição

pública em geral e passou para o português com a conotação que tem.

A Tarifa  era  a  lei  que  presidia  o  movimento  mercantil  internacional  e  que

regulava a aplicação de imposto de entrada e saída de mercadorias em um país. Na

Tarifa,  encontramos  especificamente  os  produtos  de  importação,  com  seus  direitos

correspondentes, divididos por classes e artigos. Segundo o Minidicionário de Aurélio

Buarque de Holanda: “Tarifa:  imposto de importação, preço de um serviço público,

taxa.  ” (Ferreira,2010,  p.728).  E a  respeito  do conceito de Tarifa  como conceituava

Filho: “Explicações sucintas quanto a sua aplicação, disposições sobre as avarias das

mercadorias,  sobre  a  lista  dos  objetos  que  gozam  de  isenção  de  impostos,  como

instrumentos de agricultura”. (Filho,1896, p.103). E demais assuntos quanto aos artigos

pertencentes a embaixadores e ministros estrangeiros, bagagens de passageiros e outros

que poderão usufruir de isenções alfandegárias.

No caso do Império do Brasil, as tarifas das alfândegas eram fundamentais para

o equilíbrio econômico da nação, porque tratavam-se de um imposto indireto que era

quase a única fonte de receita do país. “O orçamento público era calculado a partir das

rendas geradas pelas alfândegas” (Levy,1994, p.45). Tarifa era uma pauta de acordo

com o Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio Moraes Silva, de 1813: “Pauta da

alfândega, catálogo dos gêneros, que tem entrada ou são de contrabando com os direitos

que se levaram da Alfândega. ” (Silva, 1813, p.172).

As  Tarifas  são  interessantes  por  movimentarem os  setores  da  indústria  e  do

comércio  das  nações  e,  ao  mesmo tempo,  tem um raio  de  ação social,  econômico,

financeiro e político dentro de cada nação e na relação entre elas. “Primeiro de tudo é o
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conjunto  de  suas  disposições,  para  ter  a  indispensável  concordância,  deve  ser

subordinado a um princípio dominante seja inspiração da escola clássica ou liberal ou

protecionista. ” (Filho,1896, p.92). 

1- A Tarifa das Alfândegas de 1874 -Um objetivo definido

Por volta de 1873, e se desdobrando de forma descontinua entre 1880 e 1888 e

1895, ocorreu a chamada “Grande Depressão”, período em que o capitalismo passou por

dois estágios, como afirma Dobb “ aquele vigoroso, próspero de otimismo aventureiro e

o posterior, mais embaraçado, hesitante. ” (Dobb,1977, p. 366).

Em tempos difíceis, mas se desenvolvendo economicamente, cada país europeu

procurava  um rumo para  a  sua  expansão  industrial  no  mercado  internacional.  Para

Hobsbawm  a  relação  entre  os  países  desenvolvidos  e  suas  crises  e  aos  países

dependentes do núcleo desenvolvido se caracteriza.

Aos Estados capazes de defender suas economias em via de industrialização
contra a concorrência,  mas não ao resto do mundo, cujas economias eram
política  ou  economicamente  dependentes  do  núcleo  desenvolvido.  Estas
regiões não tinham opção, já que ou uma potência colonial  decidia o que
tinha que acontecer a suas economias, ou uma potência imperial tinha que
transformá-la numa banana ou café- republic.1

Mediante este fato, pode-se observar o caso da Alemanha unificada em 1870,

que, depois de sua estruturação política, social e econômica, partiu para a empreitada de

expansão industrial. Avançando sobre os mercados e sedenta por se infiltrar em países

estrangeiros. (Mauro,1976). Em busca de mercados consumidores para os seus produtos

industrializados,  a Alemanha exportou,  por exemplo,  seus chapéus para o Brasil nos

primeiros anos da década de setenta.

Nos anos de 1873-1874, as fábricas de chapéus, cuja a matéria prima era o pelo

de lebre, começaram a sofrer a concorrência dos chapéus de lã fabricados na Alemanha,

onde  novos  processos  manufatureiros  faziam  com  que  os  chapéus  de  lã  fossem

confundidos com os chapéus de lebre, mas vendidos com um preço inferior no Império,

prejudicando, assim, a indústria fabril nacional Holanda (2012).

Esta  situação  se  apresentava,  pelo  fato  da  tarifa  de  1874 ser  livre  cambista,

propiciando a entrada dessas mercadorias com uma baixa tarifação, trazendo, portanto,

1Hobsbawm, Eric J.A Era dos Impérios1875 – 1914. São Paulo: Paz e Terra. p.75.2011.
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dificuldades à indústria fabril.  Esta problemática entre a indústria fabril  e o produto

importado provocará o conflito que se estenderá nas discussões, dentro da Revisão da

Tarifa de 1874. 

Organizava-se a Revisão e a Tarifa de 1874 à partir da necessidade de mudanças

na Tarifa anterior, a de 1869. Em razão dos gastos originados com a Guerra do Paraguai,

foi necessário levantar maiores recursos para equacionar as despesas com esta tarefa.

Foi gasto um montante significativo levando o Império a um rombo nas contas públicas

em que as despesas foram aumentando conforme a guerra se estendia. A tal ponto de

surgir  a  necessidade  de  “empréstimo  nos  anos  de  1860,  de  1.210:000$000,1863 de

3.300:0004000,  1865  de  5.000:000$000,  1871  de  3.000:000$000  libras  e  1875de

5.000.000 libras”.(Carreira,1980, p.502). 

A Tarifa das Alfândegas de 1869 foi elaborada pelo gabinete conservador de

Itaboraí, que era francamente protecionista. Foram elevados os direitos das mercadorias

de luxo como porcelana, cristais, tabaco etc. Favorecendo, assim, a indústria fabril no

Império, protegendo-a e contribuindo para a entrada de matérias primas mais baratas

para a indústria (Lima,1989). 

Segundo List,  esta  seria  a  forma de dar  continuidade à  geração de  renda ao

Tesouro, sem propiciar dificuldades à indústria fabril nacional. “As indústrias que só

produzem artigos de luxo de preço elevado são as que merecem menos consideração e

menor grau de proteção”  (List,1986, p.210).

O  Governo  emitiu  uma  série  de  medidas  transformadoras  com  o  intuito  de

alterar a Tarifa das Alfândegas de 1869.  É necessário o conhecimento destas medidas

para  maior  esclarecimento  do  propósito  da  Revisão  da  Tarifa  de  1874.  Com  este

objetivo, serão apresentadas as mudanças existentes antes da nova Tarifa de 1874. 

O decreto de 4.499 de 2 de abril de 1870 regularizava as taxas de alguns tecidos

de algodão, lã, linho e seda, que se a achavam em desproporção; modificava a de vários

artigos considerados de primeira necessidade, como a carne seca (charque), bacalhau

etc,  além  das  matérias  primas  indispensáveis  às  fábricas  e  industriais  nacionais.

Finalmente, adicionava à tarifa alguns artigos que não haviam sido incluídos no ano

anterior. (Coleção de Leis,1870).

Identificava-se neste documento a intenção de alterar as taxas de forma gradual

até se chegar a Revisão da Tarifa de 1874. Os tecidos de algodão, lã, linho e seda no

Império foram as mercadorias alteradas em primeiro lugar. As indústrias de tecidos e de
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chapéus se manifestaram nesta Revisão a fim de reivindicar à Comissão revisora os

favores que necessitavam. 

O Relatório do Ministro da Fazenda Visconde do Rio Branco em 1871 narrava a

respeito  do  decreto  de  20  de  outubro  de  1869.   Discorria  assim  à  respeito  da

porcentagem de direitos: “A resolução de outubro de 1869 criou a porcentagem de 30%

e 40% sobre os direitos de importação. Expedido o decreto nº 4.601 de 24 de setembro

do  ano  passado,  que  reduziu  a  25%  e  34%  a  porcentagem”.  (Relatório  do  M.  da

Fazenda,1871, p.75-76).

Ao tratarem desse assunto em relação à criação desta porcentagem, a Câmara do

Deputados em sua Comissão do Orçamento emitiu o seu parecer e ainda expôs a base

para a elaboração da Revisão da Tarifa. “Em vez de se exigir o pagamento ao câmbio de

27, o que atualmente daria mais de 48% sobre os direitos, tome-se uma base fixa, de

40%, aceito o atual cambio de 18 e afixe o governo em publicações anuais”. (Relatório

do M. da Fazenda,1871, p.76- 77).

Na análise da Revisão destacava-se as seguintes bases: 1º Retificar os valores

oficiais dados as mercadorias,  aproximando-os o mais possível do seu valor real do

mercado;2º Suprimir os direitos adicionais de 5% com respeito a algumas mercadorias e

impor uma taxa de 10 a 50% sobre os direitos de consumo daquelas em que menos

sensível  for  esse  ônus.  Sob  a  clausula  de  redução  gradual  fixada,  com  a  precisa

antecedência, cessando a porcentagem de 36 a 25%. (Relatório da Comissão,1874).

A Revisão da Tarifa ocorrera mediante a necessidade do Império de obter rendas

mais robustas para o equilíbrio do Tesouro. O Relatório do Visconde do Rio Branco em

1872,  explana  a  respeito  da  Tarifa  das  Alfândegas,  “na  sessão  do  ano  de  passado

manifestou-se  em ambas  as  Câmaras  o  desejo  de  reduzir  ou  suprimir  algumas  das

imposições  criadas  de  1867  e  1869,  ponderando-se  que  haviam  cessado  as

circunstâncias extraordinárias. ”(Relatório do M. da Fazenda,1872, p.74-75). 

A guerra terminou e com ela, as suas contínuas exigências, mas não cessaram os

pesadíssimos  encargos  que  provieram  desse  período.  O  país  necessitava  de  renda

superior ao que se arrecadava anteriormente para amortizar a grande dívida interna e

externa contraída.

Segundo Fontoura, além dos melhoramentos de que eram susceptíveis alguns

dos  impostos  diretos,  era  na  Tarifa  das  Alfândegas  que  se  procurava  o  alívio  dos

contribuintes. (Fontoura, 1889).As Tarifas tinham uma característica pertinente que foi
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proporcionar  recursos  financeiros  para  o  Império,  o  ganho  foi  na  exportação  tanto

quanto na importação de produtos. 

No dia 17 de junho de 1870, o Senado discutia pela terceira vez o projeto de lei

do orçamento mediante a necessidade de fazer frente às despesas referentes à Guerra do

Paraguai.  Os  senadores  Bernardo,  de  Souza  Franco,  Visconde  de  Souza  Franco  e

Joaquim José Rodrigues Torres, Visconde de Itaboraí arguiam a respeito do assunto.

Souza Franco, em seu discurso, veementemente, ponderava a respeito das necessidades

de  reformas  sociais,  políticas  e  administrativas  para  o  Império,  e  da  urgência  em

incentivar  a  agricultura  e  a  indústria  com a  intenção de  gerar  renda por  causa  dos

imperativos do Império. 

Estamos em uma nova era, a qual difere da anterior à guerra, em que temos
hoje dividida triplicada da qual que era então: temos necessidade, portanto,
de recorrer á maior economia por um lado, e pelo outro de empregar todos os
meios, que tendam a facilitar a produção e a habilitar o país para pagar os
pesados impostos que a guerra tornou precisos. Em uma era nova como é a
que começa, a lei do orçamento devia conter todas as medidas, que tendam a
habilitar o país para desenvolver seus trabalhos industriais. Em ocasião tão
importante  dever-se-ia  reduzir  as  despesas  improdutivas,  modificar  alguns
impostos sem quebra para a renda pública, e facilitar o ânimo o emprego da
atividade e iniciativa individual nos trabalhos da agricultura e das industriais
2

A discussão do orçamento no Senado sinalizava as obrigações de uma Revisão

de Tarifa mediante as despesas da guerra. Analisando o discurso do senador Bernardo de

Souza Franco, identifica-se um viés moderado de livre câmbio que buscava abarcar as

dificuldades do Império e incentivava a agricultura e a indústria fabril, com o intuito de

animar o seu desenvolvimento. 

Com referência ao empréstimo contraído pelo Império em 1865 em Londres,

Bernardo de Souza Franco argumentava que as dívidas e juros a serem pagos, geraram a

base das dificuldades enfrentadas pelo país; além da despesa da guerra. Deste consumo

de capitais,  para ser mais exato necessitaria  notar que os 365,000:000$000 tomados

emprestados deveria deduzir os 65,000:000$ de capitais estrangeiros, sendo cerca de

2 BRASIL. Anaes do Senado do Império do Brasil. Assembleia Geral Legislativa. Segunda 
Sessão da Décima Quarta Legislatura Livro I Rio de Janeiro, Typografia do Diário do Rio de 
Janeiro, p.181,1870.
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300;000$ as acumulações  que a guerra  consumiu.” (ANAIS DO SENADO Livro 1,

1870, p.185). 

A  despesa  de  5  anos  da  Guerra  do  Paraguai  foi  a  renda  arrecadada

373.809.000$000  e  tomada  a  crédito,  foi  de  365,000:000$000,  em  um  total  de

738,809:000$000. A crise se encontrava nos algarismos apresentados, além de seu custo

referido aos “dos empréstimos de 1860,1863,1865,1871 e 1875”, já  citado acima as

cifras desses empréstimos. (Carreira,1980, p.502).

Ressaltava-se  a  questão  da  necessidade  de  aumentar  os  impostos  a  fim  de

assegurar a renda do Império. O senador Bernardo de Souza Franco expunha a falta de

posição quanto aos benefícios que a guerra trouxe para o Império. “ se não fossem senão

as considerações que acabo de expor, pode-se querer o Brasil robusto depois da guerra,

tanto ou mais, do que antes dela, mais rico, mais prospero não são pesados os impostos

que paga”. (Anais do Senado livro 1, 1870, p.185). 

Em contrapartida,  o  Visconde  de  Itaboraí,  presidente  do  Conselho,  fez  seus

ajuizamentos a favor do governo identificando que, no período da guerra, houve um

aumento de renda para o Império e que as contas apresentadas pelo senador Bernardo de

Souza Franco seriam fictícias e as rebateu uma a uma. Quanto à receita, argumentava

Itaboraí nos Anais do Senado livro 1.

Entrou depois o nobre senador em algumas considerações para demonstrar
que o Brasil está mais pobre agora do que antes da guerra; que não temos
protegido  antes  retrogrado.  Qualquer  que  seja  a  força  dos  raciocínios  do
nobre senador, eles não podem provar contra a verdade dos fatos. Já me servi
deste argumento, e não tenho remédio senão insistir nele. O pais que produz
agora mais do que produzia há cinco anos; que de 1860- 1861, a 1868-1869
elevou  a  renda  pública  ao  dobro;  que  de  1862-  1863  a  1868-1869  teve,
descontando  mesmo  o  aumento  proveniente  dos  novos  impostos,  um
acréscimo de receita de mais de 58%; um pais que em seus anos tem tal
aumento de renda pode dizer-se que não progride? Os raciocínios do nobre
senador, podem mostrar torno a dizer, podem ter muita força; podem mostrar
que ele conhece muito bem os instrumentos da riqueza das nações. Mas a
verdade é que os fatos mostram que temos enriquecido, que temos aumentado
e progredido.3

3 BRASIL.  Anaes  do  Senado do  Império  do  Brasil.  Assembleia  Geral  Legislativa.

Segunda Sessão da Décima Quarta Legislatura Livro I Rio de Janeiro, Typografia do Diário do

Rio de Janeiro, p.188,1870.



8

Existia uma discussão entre o senador Visconde de Itaboraí que contestava as

alegações do senador Souza Franco quanto à receita naquele período, mas este,  não

discutia  quanto  à  necessidade  de  alcançar  maior  renda  para  os  anos  seguintes.

Confirmava-se a partir da própria posição do Visconde de Itaboraí, a necessidade de

aumento  da  receita,  mesmo  com a  tarifa  protecionista  de  1869  que  gerou  renda  e

incentivou o desenvolvimento da indústria fabril no Império.

 A Guerra  do  Paraguai  (1865-  1870),  a  qual  o  Brasil  participou  ativamente,

forçou  o  governo  a  elevar  os  direitos  alfandegários  para  enfrentar  o  aumento  das

despesas públicas. A maneira mais objetiva para arrecadar novos recursos financeiros

seria recorrer às Alfândegas que se constituíram uma tradicional fonte de renda para o

Império.  Isto  explica,  em parte,  a  necessidade  do  aumento  da  renda  para  cobrir  as

despesas com o Exército e com a Marinha. Justificava-se, então, a mudança de uma

tarifa protecionista de 1869 para uma Tarifa Alfandegária de 1874 do livre câmbio -

idealizada pelo Ministro da Fazenda José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio

Branco. 

2- A Estrutura da Tarifa de 1874 e os conflitos entre a indústria e o comercio

A Tarifa de 1874 continha em suas disposições preliminares, as orientações para

a sua elaboração, tais como: o direito de consumo e exportações, isenção de direito de

consumo, gêneros proibidos, aplicação da tarifa, tecidos mistos, mercadorias omissas na

tarifa, despacho por ad valorem ou fatura, impugnação, abatimento, peso liquido- peso

bruto- tara,  avarias, quebras,  formalidades das notas para os despachos e disposição

diversas. 

A referida  Tarifa  foi  dividida  em 36  Classes  e  em 1.277  artigos,  com uma

subdivisão  em  3.349  classificações,  conforme  as  diferentes  espécies,  qualidades,

matéria,  forma,  fabrico,  tecido,  lavor,  uso  ou  emprego  das  mercadorias  que

determinavam a variedade das taxas e a isenção de direitos. Destes 3.349 artigos, 3.110

são tarifados com taxas fixas, 215 ad valorem e 24 livres. A Tarifa possuía em seu índice

a localização por assunto através das letras do alfabeto. 

Compõe essa Tarifa o Relatório da Comissão Encarregada da Revisão da Tarifa

das Alfândegas do Império do Brasil.  Observa-se que era comum em uma Tarifa no

Brasil,  em  especial  no  Segundo  Reinado,  uma  quantidade  expressiva  de  artigos.

Conforme a visão de João Pedro Veiga de Filho, em seu livro  Monografia sobre as
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Tarifas Aduaneiras,  esta quantidade de artigos proporcionaria um problema para um

bom entendimento e clareza em sua disposição; além de prejudicar a fiscalização na

alfândega. (Filho,1896)

A Tarifa Rio Branco de 1874, considerada a melhor de sua época, uniformizou

em 40% ad valorem as taxas das mercadorias e isentava de direitos a entrada de várias

máquinas como alambiques,  caldeira e moinhos no Império.  Foi uma tarifa de livre

câmbio  que  favoreceu  o  comércio,  contudo  prejudicou  a  indústria  fabril.  Em  uma

análise feita de maneira objetiva, nota-se a questão da grande quantidade de artigos e de

classes  que  provocaram  discussões  intermináveis  entre  os  grupos  envolvidos  na

elaboração da tarifa. Além de gerar reclamações e conflitos, e proporcionar dificuldades

na conferência das mercadorias, levando em conta que o país importava quase tudo que

consumia; de gêneros alimentícios a máquinas.

Uma questão importante relacionada ás Tarifas anteriores foram as várias taxas

criadas ao longo do Segundo Reinado, e muitas estariam em vigência até a revisão de

1874. Como por exemplo, os impostos adicionais criados pela Lei nº 1.114 de 27 de

1860, imposto Adicional de 2% a 5% sobre o valor das mercadorias.

A partir da Revisão da Tarifa de 1874 e a entrada em vigor da Nova Tarifa das

Alfândegas ocorreram mudanças significativas nas taxas da Tarifa das Alfândegas do

Império. Cessaram os impostos adicionais de 1860 e as taxas e porcentagem de 28 e 21

% fixadas  na  lei  de  23  de  setembro de  1871.  Em 1º  de  janeiro  de  1874,  as  taxas

anteriores a esta data foram substituídas por uma porcentagem sobre a importância dos

direitos de consumo do seguinte modo: 30% para as mercadorias tarifadas a razão de 40

a 50%, 35% para as classes 18º (sedas) e 40% para todas as outras mercadorias. “Todas

as  modificações  e  alterações  que  se  tem feito,  ou  tem por  fim  evitar  as  continuas

contestações que sobre certas mercadorias se levantam nas alfândegas, elevar a taxa

para o fim de obter renda. ” (Relatório da Comissão, 1874.p.7). 

         A diminuição em um ou outro artigo poderia ser por motivo de contrabando ou a

sensível diminuição do consumo. O método experimental e analítico que com vantagem

pode empregar no estabelecimento dos direitos de consumo e que se torna indispensável

em uma revisão de Tarifa de Alfândegas. Esta flexibilidade em aumentar ou diminuir as

taxas eram atreladas à renda e ao consumo do artigo e não à intenção de incentivar o

comércio ou mesmo a indústria fabril.

A Revisão foi autorizada por aviso de 13 de outubro de 1873, encarregada de

tomar  conhecimento  das  considerações  feitas  pelo  comércio,  pelas  Tesourarias  de
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Fazenda e alfândegas, sobre o projeto de Tarifa. Determinou o Aviso que ao trabalho da

Comissão fosse junto com um relatório que demonstrasse:  1º.  Se foram observadas

literalmente as bases dadas no artigo 11 da Lei nº 2348 para a reforma da tarifa; 2º.

Quais as reclamações que foram atendidas e quais as que deixaram de a ser, e por que

motivo; 3º. Quais as alterações feitas pela Comissão, e as que em seu conceito deveriam

ainda  fazer-se.  Porém,  que  dependesse  de  nova  autorização  do  Poder  Legislativo.

(RELATÓRIO DA Comissão,1874). 

A equipe  de  preparação  da  nova  tarifa  era  composta  de  funcionários  das

Alfândegas e de negociantes e objetivava. “Ouvir sobre o projeto da tarifa, não só os

inspetores das Tesoureiras da Fazenda e das Alfândegas, como a Associação Comercial

e a maior parte dos negociantes do Rio de Janeiro. (Relatório da Comissão,1874, p.5).

Esta Revisão tinha uma ligação direta com o comércio, pelo fato de a equipe de

preparação  da  nova  tarifa  ser  composta  de  funcionários  das  Alfândegas  e  de

negociantes, os industriais não faziam parte da equipe da elaboração da tarifa. 

A Tarifa Alfandegária foi publicada pelo Decreto nº 5.580, no dia 31 de março

de 1874, e foi reformada sobre orientação do Visconde do Rio Branco - Conselheiro de

Estado, Senador e Presidente do Conselho de Ministro. Em seu Relatório da Fazenda,

de 1872, o Visconde do Rio Branco relata: Nomeie em data de 24 de julho do ano de

1873, uma Comissão composta de três dos mais hábeis Conferentes da Alfândega da

Corte, para fazer os primeiros estudos das reformas e organizar um projeto de tarifa. ”

(Relatório do M. da Fazenda,1872, p.62).

No relatório eram dispostos cerca de sete artigos que deveriam ser executados

pela Comissão Revisora e foram constituídas pelo Chefe da Seção da Alfândega, Luiz

Cipryano Pinheiro de Andrade e pelos primeiros Conferentes da Alfândega da Corte -

Luiz Affonso de Moraes Torres, Olympio de Oliveira e o Alexandre da Rocha Sattamini.

Os critérios para a elaboração de uma nova tarifa foram relatados por Visconde do Rio

Branco, em seu relatório que está descrito no Relatório do Ministro da Fazenda de 1872.

1º O Projeto será incumbido a uma comissão composta de três empregados
de  fazenda e  dois  negociantes.2º  Os  valores  oficiais  das  mercadorias  que
diferirem notavelmente dos preços correntes nos mercados do Império, serão
elevados ou reduzidos a um termo reduzidos a um termo médio razoável.4º
Os direitos adicionais de 5% criados pela lei nº 1. 114 de 27 de setembro de
1860,  bem  como  as  porcentagens  de  28  e  21%  mandadas  cobrar  pela
resolução nº 2.035 de 23 de setembro de 1871, serão substituídas por uma
taxa provisória  de 30 e 40% sobre os direitos marcados na tarifa  para as
mercadorias.5ºAs  mercadorias  tarifadas  na  razão  de  40  ou  50%  não  se
aplicará maior porcentagem que a de 30%. 6º far-se-á uma nova classificação
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dos gêneros despacháveis por peso, a fim de executar os que por esse sejam
demasiadamente favorecidos ou gravados.7º  As bases  4º  e  5º  poderão  ser
executadas independentes das outras.4

No  Segundo  Reinado,  era  comum  que  o  Ministro  da  Fazenda  definisse  os

componentes  de  cada  Comissão  Revisora,  que  poderiam  ser  constituídos  de

funcionários das Alfândegas, negociantes ou mesmo pessoas ilustres do Império. Em

cada revisão de tarifa era formado uma comissão composta por diferentes membros, de

acordo com a necessidade do Império. 

Far-se-á uma breve explanação sobre as reivindicações do comércio e indústria

somente por entender que neste brevíssimo artigo não cabe tal façanha. De forma geral,

serão  relatadas  as  modificações  que  a  Comissão  revisora  produziu,  a  partir  desta

Revisão. Muitas reclamações foram atendidas e outras excediam aos limites traçados

para a reforma. Como consta no Relatório do Ministro da Fazenda.

Assim com o fim do igualar a imposição e facilitar o cálculo dos direitos, em
vez  das  porcentagens  adicionais  de  30,  35  e  40%,  estabelecidas
provisoriamente pelo decreto n º 5.455 de 5 de novembro de 1873, foi fixada
uma só de 40% para todas as mercadorias em geral subordinada a condição
de poder ser reduzida anualmente como o determinarem as leis do orçamento.
A nova tarifa compreende com taxas fixas muitas mercadorias, que até aqui
tem sido despachada ad valorem para assim evitar questões e delongas no seu
despacho.  Foram  igualadas  as  taxas  dos  tecidos,  que  facilmente  se
assemelham e confundem para coibir o mais possível as controvérsias. As
máquinas em geral foram concedidas isenção, não só de direitos de consumo
como  do  expediente  de  5%  a  que  até  agora  tem  estado  sujeitos,
compreendidos  nesse  favor  os  alambiques,  fornalhas,  retortas,  caldeiras,
moinhos e objetos semelhantes, para uso da lavoura e das fábricas. Também
gozaram  do  despacho  livre,  entre  outros  gêneros,  os  arbustos,  arvores  e
plantas vivas de qualquer espécie, as sementes, raízes e bolbos, próprios para
horta,  jardim,  prado,  e  em  geral  para  a  agricultura.  Foram ampliados  os
prazos  para  o  reconhecimento das  avarias;  e  ficou  estabelecidos  que,  nos
casos de contestação, as dúvidas serão decididas por árbitros, na forma dos
artigos 577,578 e 579 do Regulamento de 19 de setembro de 1860. Entre
outros gêneros, cujas taxas foram mitigadas, figuram os seguintes, que mais
prestam  ao  contrabando,  ou  pertencem  às  classes  e  dos  necessários  ao
consumo  da  população  menos  bastadas:  bacalhau,  farinha  de  trigo,
querosene, velas de stearina, vinhos secos, chiatas e mais tecidos de algodão
estampadas.  Panos de algodão cru liso,  merinos,  princetas,  lapins,  rendas,
veludos, sarjas tecidos de seda, papel de imprimir e livros impressos.5

4BRASIL. Ministério da Fazenda. José Maria da Silva Paranhos. Proposito e Relatório 
apresentado do ano de 1871 a Assembleia Geral Quarta Sessão da Décima quarta Legislatura 
pelo Ministro e Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda Visconde do Rio de Branco, 
p.77-78,1872. 

5BRASIL. Ministro da Fazenda. Ministro José Maria da Silva Paranhos. Proposta e Relatório 
Apresentado do ano 1873 a Assembleia Geral Legislatura na Terceira Sessão da Décima Quinta 
lo Ministro e Secretário de Estado Interino dos Negócios da Fazenda Visconde do Rio 
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O objetivo da Tarifa era gerar renda para o Império, pois não se fazia necessário

proteger a indústria fabril e sim gerar recursos para o equilíbrio do orçamento. Em sua

argumentação, a Comissão salienta: “ Não somos um país manufatureiro e as indústrias

que  temos  não  exigem  tarifa  protetora.  ”  (Relatório  da  Comissão,1874,  p.6).  As

alterações  realizadas  estavam  relacionadas  às  necessidades  da  renda  pública  e  dos

consumidores. As indústrias que temos para as quais se pede proteção, [...] basta-lhes

que  a  matéria  prima,  que  todas  elas  recebem  de  fora  do  país,  seja  favorecida”.

(Relatório da Comissão,1874, p.6). O juízo no qual se alicerçava a Comissão, esbarrava

no julgamento que a  indústria fabril  não era substancial  e  significativa ao ponto de

evocar  proteção.  Por  esse  motivo,  as  reivindicações  não  foram  aproveitadas  pela

Comissão.  

Havia no Império uma discussão sobre a aplicação da tarifa protetora ou a do

livre câmbio. Ao longo da explanação, pretende-se identificar os conflitos existentes

entre a indústria, e o comércio, no que se refere as suas reivindicações. No Senado, no

ano de 1870, era discutido a questão do apoio à agricultura em detrimento a indústria

fabril. O senador Zacarias Góes de Vasconcellos argumentava que a agricultura deveria

receber  incentivo  e  que  o  Império  não  possuía  um orçamento  equilibrado  como  o

Ministro da Fazenda afirmava. E ainda, o senador Zacarias comparava os Relatórios do

Ministro da Fazenda com o do Ministro da Agricultura a fim de defender o apoio à

agricultura. 

O paralelo entre os dois relatórios. Do nobre Ministro da Fazenda página 3 “
Quanto valem os recursos naturais de que nos dotou a Munificência Divina”.
Do nobre  ministro  da  agricultura  página  5  “Ainda estão  quase  intatos,  e,
portanto, sem valor, os tesouros escondidos no seio da terra, a riqueza das
florestas  imensas,  a  fertilidade  sem  pardo  solo”.Do  nobre  Ministro  da
Fazenda página 6 “  No Brasil  a  renda apresenta grande elasticidade”.  Do
nobre ministro da agricultura página 8 “ Antolha-se temeroso o porvir  da
agricultura, e, quase desacorçoada, não se afouta a grandes com movimentos,
que provavelmente a salvariam”.Do nobre Ministro da Fazenda página8 “ A
nossa  esperançosa  situação  financeira  tende  a  fazer  subir  o  câmbio.”  Do
nobre ministro da agricultura página 9 “Cumpre levantar oportunamente um
empréstimo destinado a fundação do crédito territorial e agrícola nas devidas
condições.  Pode-se  asseverar  que,  apercebida  deste  viatico  e  de  outros
auxiliares, a nossa principal indústria poderá prosseguir mais desassombrada
em sua jornada tão mal segura no presente, tão ameaçada de borrascas no
futuro.  ”A quem ler  um e outro relatório,  uma e outra apreciação,  ocorre
naturalmente perguntar qual dos dois tem razão: se o sr. ministro da fazenda

Branco,p.69-70,1874.
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que pinta cor de rosa o estado da situação da financeira, se o sr. Ministro da
agricultura que pede para a lavoura, primeira indústria do país.6

Esta discussão exposta pelo senador quanto ao entendimento diferenciado entre

os Ministros da Fazenda e da Agricultura evidenciava a altercação entre o amparo à

indústria fabril ou à agricultura. Além da referida alegação, o senador Zacarias ainda

expunha as  dificuldades  encontradas  quanto  a  questão  da  mão  de  obra  escrava  e  a

necessidade de capitais empregados para a lavoura, a fim de gerar o recurso necessário

para o Império. Para o senador, não haveria a necessidade de ter uma tarifa alfandegária

protetora, já que não possuíam o desenvolvimento efetivo que pudessem caracterizar

seu valor e expressão econômica. A tarifa proibitiva seria vexatória, para o consumidor

já que esta favoreceria ao contrabando e diminuiria a renda do Império, sem que essas

indústrias conseguissem fabricar mercadorias perfeitas e com a quantidade necessária. 

A arguição  mais  antiga  em  favor  da  agricultura  se  encontrava  na  ideia  da

Comissão revisora alicerçada no pensamento difundido por Cairu. Este afirmava que a

indústria  agrícola  seria  a  atividade  econômica  que  o  governo  deveria  se  basear.

“Afirmar seu credo pela agricultura o melhor negócio para as Colônias. ”  (Lisboa,1810,

p.143).  Os senadores afirmavam que não teríamos indústria fabril  em número e em

significância que justificasse amparo ou proteção, como alguns solicitavam. As mesmas

alegações  dos  anos  quarenta  do  século  XIX são  aqui  realçadas  pelos  senadores.  A

argumentação que as indústrias fabris não teriam condições de serem protegidas por

serem insignificantes na economia do Império, persistia e foi utilizada para respaldar o

pensamento do livre câmbio difundido na Câmara e no Senado.

O Relatório da Comissão da Revisão da Tarifa de 1874 foi dividido da página 5

a página 17, com a apresentação das queixas e observações da Associação Comercial e

do fisco, referente aos imperativos de cada um. Nas páginas posteriores, verificava-se o

resultado  do  relatório  quanto  às  mudanças  feitas  pela  Comissão  que  atingiriam  a

indústria, e o comércio.

Nas primeiras linhas de suas considerações já salientava a Comissão que para

haver uma avaliação mais concreta seria necessário ter maiores informações sobre a

realidade da indústria e do comércio em todo o Império pois, (...)só atingirá ao grau de

perfeição quando reunidos coordenados exame e análise das diversas mercadorias, e sua

6BRASIL. Anaes do Senado do Império do Brasil.Assembleia Geral Legislativa. Segunda 
sessão na Décima Quarta Legislatura Livro 2 Rio de Janeiro, Typografia do Diário do Rio de 
Janeiro, p.118,1870. 
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importação[...]quadros estatísticos feitos com regularidade nas Alfândegas”. (Relatório

da Comissão,1874, p.6).

As condições para avaliação da realidade econômica do Império não estavam

claras,  pois  não  existia  qualquer  controle  sobre  os  dados  estatísticos  referentes  à

importação  e  à  exportação nas  Alfândegas  e  a  respeito  das  exatas  informações  dos

valores das mercadorias. 

O mesmo ocorre na Revisão da Tarifa das Alfândegas de 1844. Naquela ocasião

foi também tratada esta questão da falta de dados estatísticos nas alfândegas de todo o

Império,  por não possuírem a documentação necessária para a configuração de uma

nova Tarifa com dados acertados. Observa-se que dos anos quarenta aos anos setenta,

nada mudou quanto a organização das Alfândegas do Império, apesar da reorganização

fazendária feita pelo Decreto nº 384 de 19 de abril de 1844. Como constatado no livro

de Buescu (1984). 

Outro fator para se evitar perda de renda seria coibir o contrabando com uma

tarifa reduzida de 40% e 50% para 30% para se obter a uniformidade que facilitasse a

razão de seus direitos e a entrada das mercadorias estrangeiras no Império; gerando

renda. As mercadorias sujeitas a direitos na razão de 40%, eram: calçados, fumo, roupa

feitas, bebida, vinhos, mobília e licores. 

De acordo com a lei 26 de setembro de 1867, os direitos seriam de 20% nos

seguintes artigos: tecido de seda, porcelana, cristais, madeira de obra. Esta Comissão

entendia que esses produtos teriam que ter 10% de Tarifa. Mais ainda, “os artigos que

estão taxados na razão de 40 e  50% faz  crer  que  não houve outro motivo senão a

suposta proteção dadas as indústrias. (Relatório da Comissão, 1874, p.7).

O  método  adaptado  para  afixar  os  valores  oficiais  foi  baseado  nos  preços

correntes do mercado do Brasil, em certos artigos. A maior parte das alterações feitas

nos  artigos  da  Tarifa  foram  baseadas  nos  preços  do  mercado  exportador,  por  não

encontrarem nas  cotações  de  nossas  praças  dados  suficientes  para  formar  um juízo

seguro de seus valores. Por esse motivo, ocorreram aumentos significativos ocasionando

reclamações do comércio, da indústria e dos consumidores. “Os defensores dizem que

os preços que em muitos serviram de base para sobre eles recaírem os tantos por cento,

são tão altos e superiores aos dos mercados. (Relatório da Comissão,1874, p.8). Em

contrapartida, os opositores da questão ponderavam: “Os que combatem este sistema

alegam  que  é  mais  fácil  certifica-se  do  preço  corrente  nossos  portos,  do  que

conhecermos do mercado estrangeiros”. (Relatório da Comissão,1874, p.9). 
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Da  mesma  forma  que  ocorreu  nos  anos  quarenta,  quando  os  importadores

emitiam duas faturas de igual modo, ocorreram novamente nos anos setenta. Muitas

casas estrangeiras remetiam duas faturas de seu gênero, e uma outra com o fim de serem

apresentada  às  Alfândegas.  E  a  outra  dos  maiores,  ou  dos  verdadeiros  preços,  que

deveriam ser usados como base nas transações. Este problema não foi solucionado, pois

para  o  comércio  importador  era  fundamental  terem esta  possiblidade  para  evitar  o

pagamento da alfândega de modo correto.Os aspectos da questão do  ad valorem se

abrigam nesta ponderação.

A  discussão  referente  ao  preço  das  mercadorias  era  fundamental  para  a

ministração da tarifa sobre cada mercadoria, porque através da fatura era identificado o

valor  do produto  no estrangeiro  e  era  efetivado a tarifação.  Existiam duas  posições

propostas que deveriam ser avaliadas: uma, era a mercadoria que deveria ser tarifada de

acordo com os preços correntes do mercado do Brasil e a outra, seria o de utilizar a

faturas do estrangeiro para poder definir a taxação. 

 Para se alcançar uma definição de que posição deveria confirmar, quais foram

os  exemplos  utilizados  referente  a  outros  países,  para  fazer  uma  reflexão  sobre  o

assunto. Interessante notar que desde a Tarifa das Alfândegas de 1844, esta estratégia

era recorrente, ou seja, utilizar a experiência dos outros países como um alvo a seguir.

Com isso, percebe-se que a organização estrutural das alfândegas não foi realizada, uma

vez que os mapas procurados nos anos quarenta,  ainda não estavam confeccionados

para  termos  os  exemplos  internos  como  referenciais.  Destaca-se,  a  seguir,  as

considerações da Comissão a partir dos exemplos da Alemanha, Espanha, França e da

Prússia. 

A Prússia que entre as  grandes potencias  foi  a  primeira que proclamou a
liberdade do comercio, e que os olhos de um economista alemão passaram da
abstração para a  realidade da teoria  de Adam Smith sobre a  realidade do
comercio,  não  se  limitou  e  este  único  cometimento.  Para  cortar  toda  a
discussão em um certo número de Estados, na Espanha notavelmente e nas
Repúblicas  da  América  Espanhola,  tem-se  imaginado pautas  de  avaliação
oficial; mais muitas vezes elas avaliam as mercadorias acima do seu preço
venal. Em França a Alfândega aceita o valor declarado pelo negociante sob a
condição de que se as mercadorias lhe parecem estimadas por preço baixo, as
possa tomar por sua conta pagando ao proprietário o valor declarado em mais
de 10%. 7

7 MINISTERIO DA FAZENDA. Relatório da Comissão Encarregada da Revisão da Tarifa 
das Alfandegas do Brasil de 1874.Rio de Janeiro.p.9,1874.
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Os organizadores da Revisão perceberam que deveriam cumprir as orientações

do Artigo 9º da Lei 1.507 de 26 de setembro de 1867, que rezavam a adaptação do

despacho por peso, medida ou número de artigos, segundo prescrevia o Legislador. Era

principalmente para se obter este fim que a tarifação a peso foi aplicada em grande

vantagem,  protegendo  as  qualidades  comuns;  de  preferência,  as  mercadorias  finas.

Todos os artigos da mesma classe, e pouco mais ou menos sem distinção de qualidade,

eram submetidos a uma taxa única, e assentadas sobre uma determinada unidade. 

Dali  resultaria que seriam favorecidos os artigos de luxo, no qual o trabalho

excedia a matéria prima, e ficariam severamente tratados os artigos correntes, em que a

matéria prima seria o principal elemento. O termo médio que a lei recomendava aplicar

as qualidades ordinárias, entre fino e fino, não poderia ser tomado sem se ter em vista

que havia grande desproporção em preço. E que não convinha sacrificar as qualidades

ordinárias as de maior preço, que, entretanto, não eram do consumo geral. 

As reclamações feitas pelos comerciantes através das Associações Comerciais e

pelo fisco foram levantadas com o objetivo de realizar uma análise para a elaboração da

Tarifa. Tais reclamações foram expostas para o melhor entendimento sobre a discussão a

respeito da Tarifa e de suas taxas. 

A Associação Comercial do Rio de Janeiro foi fundada em 1867 sob as bases da

Sociedade dos Assinantes da Praça; atuava na capital do Império desde 1834. A origem

desta organização ocorrera desde a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro em

1808. Quando foi entregue ao D. João VI, um abaixado assinado por 109 negociantes

que  se  organizaram  naquele  momento  com  o  nome  de  Corpo  de  Comércio.  Eles

representavam a  preocupação  dos  pequenos  lojistas  com a  penetração dos  produtos

ingleses  no  porto  do  Rio  de  Janeiro  segundo  Nivea  Vieira(2014).  A  Associação

Comercial  do  Rio  de  Janeiro  foi  a  primeira  entidade  a  revelar  suas  ponderações  e

reivindicações  através  de  oficio  endereçado  à  Comissão  com  as  considerações  do

Presidente Visconde de Tocantins. 

 Pelas estatísticas que os negociantes de vinhos apresentam, vê-se que os
direitos  elevados  têm trazidos  diminuição  da  sua  importação,  com grave
prejuízo do fisco e da saúde pública,  pois a diminuição da importação de
gênero tem sido substituída pela sua nociva falsificação dentro do país. Pela
representação dos lavradores e negociantes do município de Iguape chega-se
a conclusão que com os atuais diminutos direitos que paga o arroz estrangeiro
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não pode manter-se esse ramo de cultura nacional, sobrecarregado com as
despesas de fretes e transportes elevadíssimos. 8

Os negociantes e lavradores de arroz ambicionavam uma taxa mais alta para se

livrarem da concorrência do arroz estrangeiro e os importadores de vinho desejavam

uma taxa mais  baixa  para que pudessem importar  os  vinhos do exterior.  Dentro da

mesma Associação Comercial do Rio de Janeiro, verifica-se o antagonismo, no seio da

entidade. Era plausível que isto ocorresse, por causa das características da Associação

Comercial  que possuía  no seu interior  um grupo ligado aos  interesses  do  comércio

nacional e outro ao comércio importador. Este atributo mais tarde, contribuiria para a

Crise dos Chapéus dentro da SAIN, pois havia uma representação do comércio nesta

entidade  que  possuía  uma  particularidade  bem definida,  de  ter  em  seus  quadros  o

comércio importador e comércio nacional. 

Ao considerar a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, constata-se um

grande incômodo de ter em seus quadros a seção do comércio, que possuía integrantes

do comércio importador e do comércio nacional. E ainda, era composta pela seção da

indústria fabril e da agricultura que durante boa parte de sua história conviveram sem

grandes conflitos internos.

 Com a tarifa de 1874, caracterizada por um viés do livre câmbio, o comércio foi

favorecido com a entrada dos chapéus estrangeiros prejudicando a indústria fabril. Esta

seção da indústria fabril reagirá, saindo da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional

e fundando a Associação Industrial do Rio de Janeiro, a primeira entidade a defender a

indústria fabril no Império do Brasil, nos anos oitenta no século XIX. 

Na tarifa, nos deparamos com inúmeras considerações quanto aos imperativos de

cada  província.  Lembrando  que  todas  as  alfândegas  do  Império  e  as  associações

comerciais  enviavam suas  reivindicações  para  a  comissão  revisora na Corte,  com o

propósito de serem comtempladas suas necessidades. Será abordada de forma objetiva

neste artigo a luta entre a indústria fabril que almejava ser protegida por uma tarifa

protecionista e o comercio que tinha como propósito ter uma tarifa do livre câmbio.

A ponderação da Associação Comercial do Rio Grande de São Pedro do Sul a

qual emitiu um oficio para a Comissão, com uma reivindicação a respeito do artigo

8MINISTERIO DA FAZENDA. Relatório da Comissão Encarregada da Revisão da Tarifa das 
Alfandegas do Brasil de 1874.Rio de Janeiro. p.11,1874.
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roupas de inverno que deveriam ser protegidas com uma tarifa que pudesse contribuir

para o seu florescimento: “Com um clima frio no inverno, as fazendas de lã,  como

panos, casimiras, chalés, fossem de peso e qualidades diversas, sofreram maior aumento

que equivale a proibição para essa Província, que vive lutando com um contrabando”.

(Relatório da Comissão,1874, p.11).

A apreciação feita pela Associação Comercial do Rio Grande de São Pedro do

Sul configurava sua posição a favor de uma taxa que protegesse as roupas de inverno,

pelo fato que a análise da comissão se fariam mediante as roupas de clima fresco e não

de roupas de inverno. Seriam taxadas como tecidos, chitas e outros panos que eram mais

leves  do  que  as  roupas  de  inverno.  As  roupas  de  inverno,  mais  pesadas,  foram

prejudicadas  com  essa  taxa.  A reivindicação  da  Associação  Comercial  seria  que  a

taxação deste artigo pudesse ser diferenciada. Afirma ainda, que se continuasse com

essa  taxa,  para  o ano seguinte,  não seria  possível  à  continuidade da compra dessas

roupas no exterior, porque perderiam o mercado consumidor.

Em uma segunda tentativa de argumentação a favor do comércio, foi redigido

um oficio por uma comissão de seis membros da Associação Comercial do Rio Grande

de São Pedro do Sul. Foi nomeada pela Assembleia Geral que elaborou um estudo a

respeito das dificuldades enfrentadas pela Província, solicitando ao Governo Imperial

apoio  ao  principal  problema  que  a  província  enfrentada:  o  contrabando.  Além  da

dificuldade de determinar os limites dos países vizinhos.

 E o comercio licito sofre profundamente em seus interesses, a indústria, sua
companheira inseparável, não poderá de ser contaminada do seu prejudicial
contato enfraquecendo-se, se tornará menos importante, se as molas reais de
seu mecanismo geral  não forem cuidadas com o mais decidido zelo,  e as
rendas públicas deste Império, fontes principais de seu progresso econômico,
sofreram  com  direta  reprodução,  o  efeito  do  enfraquecimento  dos  seus
primeiros tributários do comercio e da indústria. 9

Cabe salientar que a Associação Comercial do Rio Grande de São Pedro do Sul

reivindicava a proteção do Governo Imperial alegando que este, teria sido durante anos,

ineficaz em relação à fiscalização das fronteiras e aos abusos do contrabando realizado

junto aos países vizinhos. Prejudicando, desta forma, o comércio lícito na Província.

9MINISTERIO DA FAZENDA. Relatório da Comissão Encarregada da Revisão da Tarifa das 
Alfandegas do Brasil de 1874.Rio de Janeiro.p.12,1874.
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A dificuldade com a fronteira era apresentada nas primeiras décadas do século

XIX no Relatório ao Conselho- Geral em dezembro de 1830: “a segurança individual e

das  propriedades  não  continuasse  a  ser  tão  exposta  a  violências  e  atentados”

(Guizzelli,2004, p.166). 

Com um contingente insuficiente de soldados nas fronteiras não foram capazes

de guarnecê-las da ação de violências por parte de seus vizinhos estrangeiros. A questão

de dar segurança nas fronteiras é uma questão antiga no Império do Brasil, seja por falta

de  segurança  pessoal  ou  a  propriedade  ou  mesmo  por  causa  do  contrabando  de

mercadorias que entravam livremente no Império por falta de soldados nas fronteiras.

Os  países  vizinhos  favoreceram  o  contrabando.  Do  mesmo  modo,  toda  a

população das fronteiras do Império contribuiu para a continuidade e crescimento desta

prática. Com o contrabando, o fisco não arrecadava a tarifa relativa à importação de

seus produtos e ainda enfraquecia o comércio e indústria lícita da província.  A tese da

província  do  Rio  Grande de  São Pedro do  Sul  se  configurou como um assunto  de

relação internacional do Império que prejudicou a economia desta província e revelou as

dificuldades da guarnição das fronteiras do Império. Segundo Miranda (2009) a questão

da fronteira concernente a dificuldade de estabelecer limites e segurança no território da

província de São Pedro do Sul se remete ao início do XIX, portanto até os anos setenta

ainda não tinha sido resolvido.

Existia uma articulação entre a Associação Comercial  do Rio Grande de São

Pedro do Sul e o Inspetor da Alfândega do Rio Grande do Sul quando apoiavam as

ponderações e declaravam em um oficio. “Que julga deverem ser atendidas, algumas

das  alterações  dos  direitos  de  diversas  mercadorias  aponta  na  representação  da

Associação Comercial daquela praça levou a presenças de sua Majestade o Imperador”.

(Relatório da Comissão,1874, p.14). Este apoio entre o fisco e o comércio existia e

estava convenientemente de acordo com as necessidades do comércio, a fim de gerar

mais renda para o Império.

O  Inspetor  da  Alfândega  da  Bahia  apresentou  ao  projeto  da  Tarifa  das

Alfândegas, sua análise circunstanciada, pela portaria da Tesouraria da Fazenda nº 149,

do  dia  7  do  mês  passado,  cujo  parecer  deveria  ser  enviado  até  aquele  mês.  “O

arbitramento das taxas pode trazer como consequência a diminuição da renda pública,

desequilibrando  assim  o  orçamento  por  serem  os  direitos  de  importação  a  nossa

principal fonte de receita. (Relatório da Comissão,1874, p.13). 
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A favor da indústria fabril, o Inspetor da Alfândega da Bahia alegava que deveria

haver todo o esforço possível para gerar recursos para a Fazenda, mas essa ação não

poderia prejudicar a indústria nascente do Império. Como afirma: [... ]e quando elevado,

restringir  ou  proibir  a  introdução  de  mercadorias  de  geral  consumo,  ou  por  sérios

embaraços  as  indústrias  nascentes  que  precisam  de  algum  conforto.  (Relatório  da

Comissão,1874, p.13). 

Mais  uma  vez  revelava-se  que  havia  no  imaginário,  tanto  dos  comerciantes

quanto dos funcionários das alfândegas, o fato de que a indústria, mesmo sendo retraída

e  pouco  expressiva,  ainda  ocupava  um  espaço  na  economia  que  não  deveria  ser

ignorado.

O  Inspetor  da  Alfândega  do  Rio  Grande  do  Norte  considerava  que  seria

necessário  ser  feito  um  estudo  mais  cauteloso,  mas  concluiu  que  foi  um  trabalho

metódico e notável. Nos apreços do negociante da Praça Augusto Lehericy que avaliou

o trabalho da Comissão, consta no Relatório da Comissão: “ uma equitativa redução dos

direitos, sobre artigos que não podem fazer danosa concorrência da indústria nascente

do Brasil não será de menos interesse para a Fazenda Nacional do que para o comercio”.

(Relatório da Comissão,1874, p.14).

A defesa das doutrinas econômicas estava em ênfase e era respaldada por ser

utilizada por várias nações daquela época. As considerações feitas por esse negociante

levantavam a questão da necessidade de salvaguardar a indústria nascente do país, para

que pudesse gerar renda para o fisco e estabelecer uma tarifa livre-cambista, capaz de

suscitar recursos para a Fazenda Nacional e para o comércio. Reduzir os direitos sem

prejudicar a indústria fabril; uma ponderação mais moderada deste negociante.

Os negociantes Backheuser e Meyer levantaram um ponto importante, referente

ao trabalho dos Conferentes das Alfândegas. Argumentavam, que muitos Conferentes

das Alfândegas não possuíam as habilidades e conhecimentos teóricos e práticos quanto

aos seus afazeres, e que, por esse motivo, provocavam bastantes reclamações; tanto do

comércio quanto da indústria. 

Uma reclamação expressa na Tarifa de 1844, tem como referência ao hábito de

não serem honestos os funcionários das alfândegas, por não aplicarem o regulamento de

1844 de forma correta, no que se referia à avaliação das mercadorias, nos anos quarenta.

A falta de preparo quanto à execução das tarefas ocasionava dificuldades na avaliação

dos preços taxados nas mercadorias. Isto ocorreu nos anos quarenta e persistiu até os

anos setenta. Constata-se que não havia um curso preparatório para os funcionários das
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alfândegas; e sim, um livro chamado Regulamento para os Empregados das Alfândegas,

com normas a serem seguidas. Por esse motivo, havia inúmeros problemas quanto à

conferência e taxação das mercadorias chegadas às alfândegas.  

Em seu oficio dirigido ao Ministro da Fazenda, Júlio Janvrot, expôs seu juízo

com relação ao estudo da Tarifa. Este foi um auxiliar na Revisão da Tarifa de 1869,

relatando  alguns  apreços  sobre  a  mudança  que  percebia  ser  necessária  para  o  bom

andamento da Revisão. A primeira sugestão emitida foi a respeito da proposta da criação

de uma Comissão Permanente para a Revisão da Tarifa, no Império. “Os critérios para a

Comissão  Permanente  seriam  que  se  reunisse  uma  vez  por  semana,  e  que  fossem

auxiliados por negociantes reconhecidos com objetivo de estudar a tarifa.” (Relatório da

Comissão,1874, p.16).

A tarifa seria dividida em seções, com a intenção de discutir as diversas classes.

Nesta sugestão, observa-se a grande dificuldade encontrada na elaboração de uma tarifa

e o tipo de análise que se fazia necessário ter,  para se alcançar maior êxito em sua

organização. As reivindicações dos grupos interessados - o fisco, a indústria fabril e o

comercio - deveriam ser escutados e atendidos. Um ponto conflitante nas tarifas era o

fato de não haver uma posição concreta quanto a que grupo deveriam favorecer, e a que

sistema protecionista ou de livre câmbio, cada tarifa iria pertencer. Percebe-se que a

questão da gerência da tarifa quanto ao sistema, era a raiz de todas as revisões que

foram feitas  ao  longo  do  Segundo  Reinado.  Havia  uma  flexibilidade  quanto  a  sua

formação,  com  o  intuito  de  abarcar  as  possíveis  reivindicações  de  cada  grupo

interessado na elaboração da tarifa.

É  importante  relembrar  que  como  proposto  no  Relatório  da  Comissão

Encarregada da Revisão da Tarifa das Alfandegas do Império do Brasil de 1844, cada

Alfândega do Império teria a própria Comissão de Revisão da Tarifa de sua província.

Esta Comissão emitiria um Relatório a ser enviado para a Comissão Revisora da Tarifa

das  Alfândegas  do  Império,  estalada  na  Corte,  que  reuniria  todos  os  Relatórios,

envolvendo as reivindicações de todas as Alfândegas e das Associações Comerciais.

Desta  forma,  a  Comissão  Revisora  da  Corte  avaliaria  as  reivindicações  e  daria  sua

posição final; e, assim, elaboraria um único documento. Trataremos daqui em diante,

das  reivindicações  das  indústrias  e  das  Comissões  revisoras  das  províncias,  e  do

comercio na tarifa de 1874.  

Quanto aos direitos de consumo ou de importação, ficou definido que o artigo 2º

estabelecendo  a  taxa  adicional  de  40%  calculada  pela  importância  dos  direitos  de
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consumo, quer fixos ou calculados ad valorem ou por fatura, na ordem do artigo 11 da

regra 4 da lei nº 2348 de agosto de 1873 e do Decreto 5355 de novembro do mesmo

ano. “Desde modo a taxa adicional será de 40%, indistintamente lançada sobre todas as

mercadorias, facilitando o cálculo e o expediente e uniformizando a imposição sob o

mais perfeito pé de igualdade”. (Relatório da Comissão,1874, p.17).

O  comerciante  Alexandre  Taylor  demonstrou  em  seu  depoimento,  as

dificuldades  enfrentadas  pelo  comércio  quanto  à  verificação  dos  valores  das

mercadorias  nas  alfândegas.  Consta  no  Relatório  da  Comissão:  “processo  de

arbitramento  nos  despachos  ad valorem,  o  gênero  submetido  ao despacho tem sido

avaliado pelos senhores Conferentes a um algarismo muito superior a seu verdadeiro

valor. ” (Relatório da Comissão,1874, p.23).

A  Comissão  Revisora  não  concordando  com  esta  opinião,  restabeleceu  as

disposições dos artigos 16ª e 17ª da Tarifa em vigor, isto é, que o preço regulador para o

despacho  ad  valorem,  era  do  mercado  exportador  aumento  de  todas  as  despesas

posteriores a compra, tais como: direitos de saída, frete, seguro, comissão, até o porto

desembarque. E na falta destas informações a preço do mercado importador em grosso

modo e atacado. 

Em  relação  aos  tecidos  mistos  a  posição  da  Associação  Comercial  do  Rio

Grande do Norte argumenta, Os tecidos de algodão com mescla de lã ou linho pague

direitos maiores do que os de algodão puro, e que os de lã ou linho puro; o comercio

acha injusto que naqueles se aumente 20%, enquanto este tem abatimento de 10%”.

(Relatório da Comissão, 1874, p.20). 

A Comissão adaptou a ideia do projeto, e nenhuma alteração foi feita, apesar de

reconhecer  que  o  meio  eficaz  para  determinar  precisamente  a  quantidade  de  seda

contida em um tecido qualquer, seria a verificação por meio de peso. Mas este sistema

ocasionava alguma demora no despacho.

Quanto ao peso bruto e líquido existe observações efetuadas pelo à Comissão da

Tarifa da Alfândega de Pernambuco e Inspetor da Tesouraria do Ceará que apresentaram

suas queixas a Comissão Revisora da Tarifa das Alfândegas, a fim de alcançarem suas

petições. Como rezam as questões levantadas pelo Inspetor da Tesouraria do Ceará que

defende  que  “(...)  por  peso  bruto  se  de  tomar  o  da  mercadoria  em  um envoltório

designado na tarifa que será o imediato a mesma mercadoria, caso haja mais de um

envoltório. ” (Relatório da Comissão,1874, p.25). 
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             Essa ressalva ocorre pelo fato de que, ao pesar a mercadoria, o importador sofre

o imposto mais alto por causa do envoltório. Este seria um ponto de discordância entre o

comerciante  e  a  alfândega.  A  Comissão  da  Tarifa  da  Alfândega  de  Pernambuco

conceituava por peso líquido, a saber: [...] o da mercadoria separada de seu envoltório

tanto externo quanto interno, com exceção unicamente das matérias necessárias à sua

conservação e forem com ela como parte integrante. ” (Relatório da Comissão,1874,

p.25). 

           Em relação ao peso, Lackman e C º discorreram sobre a questão do peso liquido,

por  compreenderem  que  poderia  causar  confusão  no  momento  da  pesagem  na

Alfândega.  “Porque  em  uma,  abate-se  todos  os  envoltórios,  e  em  outras,  abate-se

somente  aqueles  que  servem  para  um  bom  acondicionamento.  ”  (Relatório  da

Comissão,1874,  p.26).  Os  importadores  por  mais  que  exigissem dos  fabricantes  no

exterior a adaptação às disposições da Tarifa, não conseguiam. Por esse motivo, teriam

que declarar o que estava na fatura, incluindo os envoltórios. Ocasionando, assim, uma

tarifa muito alta para os importadores. Esta questão trazia discussões intermináveis entre

a alfândega e o comerciante importador. 

A questão das avarias nas mercadorias chegadas às alfândegas é relatada por

Backeuser& Meyer que atribuíram a inúmeras questões quanto às condições das avarias

das mercadorias.  A primeira  queixa seria  que o importador  só possui  três dias  para

reclamações contra o abatimento e avarias da mercadoria. Os negociantes não poderiam

ter caixeiros em todas as alfândegas, para poder cuidar das mercadorias e verificar as

condições de cada volume chegado ao porto. Backeuser& Meyer identificaram que a

administração dos trapiches e os capatazes das Alfândegas não informavam a realidade

das avarias a tempo de se tomar providências.

Quanto aos abatimentos para quebras das mercadorias, Alexandre Taylor expôs

sua posição “O abatimento de 3% por objeto de ferro fundido tem sido letra morta,

porque opinam os Conferentes, que só deve ser concedido quando a parte se sujeitar a

pagar  os  direitos  pelo peso líquido legal  e  não despachado pelo peso líquido real”.

(Relatório da Comissão,1874, p.30) 

A Comissão revisora se posiciona da seguinte forma quanto a tese de Taylor:

“Elevou o abatimento concedido pelo artigo 37 do Projeto a 5 %, por parecer justo, e

primeiro os abatimentos concedidos ao líquido importados em cascos que se demorarem

por mais de dois meses”. (Relatório da Comissão,1874, p.30).
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A  uniformização  da  taxa  para  os  abatimentos  em  relação  à  quebra  de

mercadorias,  estabelecia  o  período  que  a  mercadoria  poderia  ficar  na  Alfândega.  E

também,  a  que  taxa  poderia  ser  dado,  até  o  limite  de  seis  meses  conservando  o

abatimento de 2% e 3% os alcoólicos sujeitos a evaporação e 5% para qualquer outra

mercadoria de vidro ou de barro. Ficou determinado uma avaliação mais coerente com

relação ao tempo na Alfândega para que haja  uma liberação do espaço ocupado da

mercadoria. 

É interessante ressaltar  a visão dos comerciantes Alexandre Taylor,  Frederico

Strack, e Watson Ritchie quanto às notas de despacho. Há outras firmas discutindo o

assunto, porém importa as argumentações mais veementes. Taylor traz a discutir e faz

menção de uma taxa de 5% a mais para quem não declarar de forma exata o peso,

medida, quantidade e a qualidade de toda a mercadoria. Segundo ele: Esta multa será

superior ao lucro que se poderia perceber no gênero submetido a despacho, na oposição

ao  artigo  42  que  estabelece  o  princípio  de  assemelharão  de  gênero  desconhecidos.

(Relatório da Comissão,1874, p.30).

A indústria de Frederico Strack& Cº expunham a questão da multa de 1 ½ % por

causa de declaração incompleta de notas de despachos, efetuada por declarantes que tem

a ideia de subtrair o imposto devido. Isto posto, inúmeras mercadorias eram inventadas

por ano, e nem o negociante, muito menos o conferente as conheciam. Por esse motivo,

não poderiam classificá-las sem um breve exame. O A. F. Ritchie & Cº reforçaram o

argumento  dos  demais  comerciantes,  em relação  a  taxa  de  5% e  1  ½%, onerosa  e

infundada. Foram atendidas pela Comissão Revisora as reivindicações deste grupo de

firmas que questionavam as taxas por má declaração ou por não ter especificado peso,

qualidade, quantidade e medida.

John  Moore  &  Cº  proferiam  em  referência  à  questão  do  artigo  49  -  que

prediziam uma multa devido a erros na nota de despacho. Mas ainda assim, se fazia

necessário  perceber  que  existia,  mercadorias  de  difícil  identificação  quanto  à

classificação. Deve-se acrescentar com relação às multas, que em todos os países mais

adiantados,  o  sistema de dividir  a  multa  com o empregado da alfândega deixou de

existir,  pois verificou-se que o semelhante sistema incitou muita cobiça por parte do

empregado. O sistema mais reconhecido era que toda e qualquer multa seria devolvida

ao bem da Fazenda Nacional.

Nos  anos  quarenta,  na  tarifa  de  1844,  a  indicação  quanto  a  cobiça  dos

empregados das alfândegas com referência às multas emitidas, já existiam e geravam
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transtornos e reclamações quanto a divisão das multas entre este e o fisco. Estas práticas

persistiriam até os anos setenta do século XIX, trazendo uma dificuldade em identificar

se as multas estariam corretas ou seriam por ambição do empregado que ganharia sua

porcentagem em cada multa emitida. Ao longo da tarifa de 1844 e a tarifa de 1874,

verificar-se-á que não houve mudanças na conduta e fiscalização dentro das alfândegas

do  Império.   Faz-se  uma  crítica  quanto  a  atuação  do  funcionário  conferencista  da

Alfândega  que  estabelece  multa  a  sua  livre  interpretação,  quando  mais  notória  a

antipatia  de  certos  empregados  aos  despachos  a  se  verificar  o  peso,  quantidade  ou

medida do gênero. John Moore & Cº utilizando o artigo 51, declara que é quase tolhido

ao comércio, o direito de fazer a verificação prévia das mercadorias.

Este arrolamento nos servirá para identificar a luta entre a indústria fabril e o

comércio e demonstrará de forma consistente as mercadorias que mais foram discutidas

na Revisão. Serão detalhadas as mercadorias mais debatidas e não todas as mercadorias

que foram demonstradas.

Com referência à classe 2º. (Cabelos, pelos e penas), os comerciantes Fernandes

Braga e Cº e mais 23 fabricantes de chapéus formularam um abaixo assinado com as

suas  reivindicações  a  respeito  de  proteção  tarifária  para  os  produtos  necessários  a

indústria fabril  no Império.  Fernandes Braga e Cº apareceu nas discussões quanto a

indústria fabril ligada aos chapéus e ainda fez parte da Associação Industrial do Rio de

Janeiro, criada no ano de 1880, após a Crise do Chapéus. Com a luta da indústria fabril,

versada pelo abaixo assinado, o que se almejava era alcançar a proteção tarifária tão

necessária, e assim dar condição ao desenvolvimento e progresso da indústria. 

Movidos por essa forte  convicção de suas reivindicações  expostas  no abaixo

assinado, apresentaram à Comissão Revisora da Alfândega, encarregada da confecção

da nova Tarifa; e também, uma cópia endereçada ao Exmo.  Senhor Conselheiro, de

Ministro de Obras Públicas, e do Comércio.

Esta  representação  de  calar  bem  ao  espírito  dos  encarregados  desta
melindrosa tarefa par que ouse acrescentar qualquer coisa aos bem deduzidos
fundamentos que nela se acham exarados,  apenas lamentarei  em nome da
nossa sociedade, se o poder competente ficar surdos a tão justas reclamações,
ditadas todas pelo interesse  que no meu entender ligam os signatários ao
progresso  e  desenvolvimento  de  uma  indústria,  que  tão  vantajosa  e  útil,
tomada elevadas   proporções entre nós se for um pouco favorecida; tanto
mais que  para se alcançar desinteresse não se faz mister o menor sacrifício
do Estado, que nesta questão tem tudo a lucrar e nada a perder. Deixando de
parte  outras  considerações  e  a  aqui  me  poderia  levar  o  estudo  dessa
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importante matéria, continuarei a historiar os trabalhos da seção da indústria
fabril.10

Estas palavras do Ministro mostram convincentemente que o abaixo assinado

nessa representação seria a oportunidade de lembrar medidas que ligariam os interesses

da  fazenda  pública  e  dos  consumidores  com o  ramo  do  comercio  a  que  pertence.

Contudo, essa representação foi repelida pela Comissão Revisora. A primeira atuação da

seção da indústria fabril a favor de seus interesses ocorreu na Revisão da Tarifa das

Alfândegas de 1869. Naquela oportunidade estavam já caracterizados o conflito direto

entre a seção do comércio e da seção da indústria fabril em sua luta pela indústria fabril

no Império.  

A Revisão da Tarifa de 1874, foi a segunda ação concreta da seção da indústria

fabril que pertencia a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, se posicionando a

favor  de  seus  interesses  junto  a  Comissão  Revisora  até  o  ponto  de  elaborar  uma

representação junto a Comissão e ao Ministro. O objetivo era pedir proteção tarifária a

Indústria fabril quanto aos materiais de consumo para as suas fábricas de chapéus. A

luta dos fabricantes de chapéus no Império se configurava neste momento, em que pela

segunda vez se levantam para expor suas necessidades e com isso ganha à visibilidade

necessária para o confronto. A continuação da relação entre comércio e indústria fabril

esta narrada na Revisão da Tarifa de 1874. Luz (1975).

A defesa feita por Joaquim Álvaro da Armada & Cº com mais 15 fabricantes que

importavam  os  chapéus  semielaborados  -  seção  do  Comercio  -  defendem  a

representação dos fabricantes dos Chapéus nacional - seção da Indústria fabril - junto à

Comissão Revisora. Havia uma sobrecarga na taxa das matérias primas que importavam

para as suas fabricas de chapéus nacionais, tais como: galões, fitas, forros, pelúcia e

pelo. Consta no Relatório da Comissão de 1874.

Apresentando a considerada da Ilustrada comissão da reforma a exposição o
fiel de seus sentimentos, julgam-se obrigado a fundamentar nas razões pelas
quais pedem   redução na taxa das principais matérias primas, aumento em
algumas limitadas qualidades   de chapéus que depreciam o fabrico nacional,
pela semelhança a impossibilidade de competência.  São tão fieis  aos seus
princípios de convicção que reconhecem que a necessidade de redução de

10MINISTERIO DA FAZENDA. Relatório da Comissão Encarregada da Revisão da Tarifa das 
Alfandegas do Brasil de 1874.Rio de Janeiro.p.40,1874.
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algumas  taxas  de  limitadas  qualidades  de  chapéus,  que  animaram  a
importação em maior escala, e certamente trarão maior fonte de renda aos
cofres público, cessam a causa que faz limitar a importação dele. O aumento
pedido nas taxas limita-se aquelas qualidades que no pais se fabricam, e se
podem fabricar com perfeição e em competência com o estrangeiro, como
sejam os de lebre, pelúcia de seda e seus estofos, os de lã e os seus tecidos. 11

A defesa  aberta  aos  fabricantes  de  chapéus  da  seção  da  indústria  fabril  da

Sociedade  Auxiliadora  da  Indústria  Nacional  realizado  pelos  comerciantes  Joaquim

D’Armada  (seção  do  Comércio)  e  seus  companheiros,  sinalizou  que  a  defesa  se

caracterizava pelo argumento no qual os fabricantes nacionais deveriam ter acesso as

matérias  primas  com  taxas  mais  baixas,  para  a  entrada  desses  materiais  a  fim  de

impulsionar o desenvolvimento de suas fábricas no Império. E os fabricantes nacionais

afirmavam que as taxas de alguns chapéus poderiam ser baixadas para o aumento da

renda para o Tesouro.  Nesta situação, não havia ainda conflito de interesses, mas uma

relação cordial entre os fabricantes nacionais e o comércio importador. Há alguns casos

que serão expostos a seguir que irão caracterizar o conflito entre a indústria fabril e o

comércio, como a questão do vinho e dos chapéus de pelúcia e de seda.

Os Conferentes da Alfândega da Bahia apoiavam a representação dos fabricantes

de chapéus nacionais. “Não nos parece regular que estes chapéus paguem a taxa dos

lisos, quando os de feltros de lã, assim como os outros fabricados em outras matérias,

manda  despachar  em  ad  valorem, sendo  enfeitados.  ”(Relatório  da  Comissão,1874,

p.41).  Ainda  sobre  o  mesmo  artigo,  apresentado  pelos  fabricantes  de  chapéus  da

indústria  fabril  nacional,  os Conferentes  da Alfândega de Santos  mencionavam uma

sugestão para equacionar a taxa sobre os chapéus e sua matéria prima. 

A cobrança dos direitos dos chapéus com enfeite, sujeito a direitos por fatura, se

lhe aumentasse tantos por cento sobre a respectiva taxa dos lisos, pois que a falta de

faturas ou a ocultação delas não oferecem dados para uma decisão justa. Lutava-se por

questões intermináveis para o conhecimento pleno dos chapéus de pelo, de lebre, de

castor e de feltro. Talvez, uma taxa estabelecida do termo médio do valor oficial dos

ditos chapéus fosse equivalente, sem prejuízo a Fazenda Nacional, terminando assim as

questões. (Relatório da Comissão,1874). 

11MINISTERIO DA FAZENDA. Relatório da Comissão Encarregada da Revisão da Tarifa das 
Alfandegas do Brasil de 1874.Rio de Janeiro.p.41,1874.



28

A sugestão do Conferente da Alfândega de Santos demonstrava a problemática

quanto a taxa sobre os chapéus de feltro, chapéus de pelo de lebre e os chapéus de pelo

de  castor,  que na  próxima revisão  da tarifa  seria  discutida  de forma mais  objetiva.

“Reconhece  que  alguma razão assiste  aos  fabricantes  de  chapéus  desta  cidade,  mas

parece não ser a ocasião a mais acertada para elevar os direitos de certos artigos como

pedem.  ”  (Relatório  da  Comissão,  1874,  p.41).  A discussão  quanto  à  proteção  dos

chapéus  se  prolongou até  a  sua  crise,  que  seria  definitiva  e  fatal  para  a  Sociedade

Auxiliadora da Indústria Nacional.

Em se tratando dos chapéus de Pelúcia de Seda, presentes na classe 18ª (Seda),

Álvaro da Armada & Cª e mais 15 fabricantes (montadores de chapéus que trabalhavam

com matéria-prima  semielaborada),  eram  a  favor  de  uma  tarifa  livre  cambista  que

pudesse ampliar seus negócios.  É importante deixar claro que os estes comerciantes os

quais compravam os materiais semiprontos irão conflitar com as fábricas de chapéus

nacionais que trabalhavam com matéria-prima crua. 

O chapéu de pelúcia de seda, que a ilustrada Comissão a de reconhecer que
nada mais se pode desejar em perfeição, está sendo pedido em larga escala
para  a  Europa,  pela  competência  que  hoje  lhe  faz  com baixa  do  cambio
porque é geralmente sabido que uma boa parte de público dá a preferência a
pôr ostentação de comparem artigo estrangeiro, e casa há em grande número
que vendem o chapéu nacional por francês desprestigiando um dos artigos
nacionais que mais se tem apurado. Se não for sobrecarregada a taxa destes
chapéus, obrigará a reduzir muito o trabalho de fabricas importantes que hoje
conta o país. O favor que pedem na redução de chapéus sem guarnição irá
trazer  trabalho  constante  a  muitas  famílias  que  vivem  dessa  ocupação,
especialmente as famílias operários que lutam já hoje com muita dificuldade
para obterem trabalhos das fabricas.  12

A crítica feita por Álvaro da Armada e seus companheiros, era relacionada ao

fato da indústria nacional estar vendendo seus chapéus fabricados no Império como se

fosse o francês,  e assim trazendo prejuízo ao comerciante importador.  A questão da

fábrica de chapéus será abordada mais à frente quando se discutir a Crise dos Chapéus.

Neste subitem, sinalizava-se o conflito de interesses que já havia na Revisão de 1874. 

A Comissão  Administrativa  da Associação Comercial  do  Rio  Grande do Sul

expunha suas considerações quanto aos tecidos de seda que pagavam menos de 18$000,

12MINISTERIO DA FAZENDA. Relatório da Comissão Encarregada da Revisão da Tarifa das 
Alfandegas do Brasil de 1874.Rio de Janeiro.p.75,1874.
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que foram reduzidos a 16$300. Destaca-se que as novas regras para os tecidos mistos de

seda eram muito menos favoráveis que as antigas. Os fios de seda eram geralmente

muito finos e leves. Já os de lã e algodão, grossos e pesados e, desta forma, influíram

nos fios de seda, os mais delgados, para aumentar a taxa dos tecidos mistos. 

Na Revisão da Tarifa de 1874 fica evidenciada a discussão sobre os Chapéus

entre o comércio e a indústria fabril. Esta se apresentou como o estopim para a Crise do

Chapéus que se configurou a partir da luta entre as duas seções. A seção da indústria

fabril conseguirá uma Tarifa protecionista, a Tarifa das Alfândegas de 1879. Já a seção

do comércio irá contra esta Tarifa e requererá do Governo uma nova Tarifa: a de 1881,

livre cambista.

Conclusão

Este artigo apresentou uma pequena parte da Tarifa das Alfândegas de 1874,

abordou sua estrutura  e  o  conflito  entre  o comercio  e  a  indústria  na elaboração do

projeto de Tarifa. As discussões mais relevantes quanto a necessidade de proteção à

indústria e o embate quando as urgências de recursos financeiros para o orçamento do

Império. 
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