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Resumo 
 
O objetivo deste artigo é demonstrar o tipo de Tarifa Alfandegária construída a partir da 
necessidade política e econômica nos sessenta particularmente em 1869. Na primeira etapa farei 
uma discussão sobre a crise de 1864 que contribuiu para construir o contexto da elaboração da 
Tarifa. E na segunda parte almejamos identificar as características de uma tarifa mais 
protecionista. 
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Abstract 
The objective of this article is to demonstrate the type of Customs Tariff built from the political 
and economic necessity in the sixties particularly in 1869. In the first stage I will discuss the 
crisis of 1864 that contributed to build the context of the elaboration of the Tariff. And in the 
second part we aim to identify the characteristics of a more protectionist tariff. 
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Introdução 

 

Em um momento de grandes transformações em vários aspectos na vida política 

e econômica do Império do Brasil por conta da crise de 1864 e nos tremores do início da 

Guerra do Paraguai, podemos verificar a elaboração de mais uma Tarifa Alfandegária 

que se estabelecia com um objetivo já definido trazer recursos para o Tesouro mediante 

uma tarifa mais protecionista. 

 

 

A Crise comercial de 1864 

 

Os antecedentes mais significativos para a crise de 1864 foi uma política 

restritiva do crédito a lei de 22 de agosto de 1860 a chamada Lei dos Entraves, que 

dificultava as iniciativas privadas de empreendimento, além do fato de burocratizar todo 

o processo de organização de uma sociedade anônimas e a concorrência dos bancos 

estrangeiros. As bases para a organização de uma sociedade anônima.  

 
O estabelecimento de qualquer sociedade anônima seria decidido pelo 
governo, ou seja, somente através de autorização expressa por lei ou 
decreto. Envio de balancetes periodicamente para exame do governo. 
Restrição quanto ao estabelecimento de novos bancos. O Banco do 
Brasil só poderia emitir o dobro de seu fundo disponível. O governo 
teria poder de reduzir a emissão se os bancos não atingissem a 
conversibilidade em seis meses. A recusa de um banco trocar suas 
notas por ouro á vista geraria a declaração de bancarrota da 
instituição. Aceitação pelos bancos da presença de um inspetor 
nomeado pelo governo com amplos poderes.(Croce 2003, p. 45-46). 
 

 Afirmava que a lei de 1860 tinha como objetivo “Assegurar a conversibilidade 

do papel- moeda em ouro e o pleno funcionamento do sistema do padrão ouro.” 

(Suzigan &Pelaéz,1976,p.133) Percebe-se que mediante esta lei, a quantidade de 

sociedade anônimas registradas ficou muito restrita. Do ano de 1860-1862, houve o 

registro de sociedade anônima de crédito a casa de comércio que foram: Duarte Souza 

“Kannichfelt & Cia em 1860, em 1861 a firma Silva Pinto Mello & Cia, no ano de 1862 

a firma Miranda Jordão & Cia, D’lilion e Marques Braga, Caldeira Torres e Penalva. As 

casas estrangeiras com capital inglês foram: London and Brazilian Bank e Brazilian 

Portuguese Bank”.(Lobo,1978,p.217) De acordo com Faoro “O abuso do crédito, a 

partir do segundo Banco do Brasil, imprudentemente dedicado à dourada prosperidade, 
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levou ao desastre, precipitado pelas medias violentadas e repressivas de 1860”. (Faoro, 

2001, p.493). 

As instituições estrangeiras geravam no mercado do Império principalmente na 

praça do Rio de Janeiro uma concorrência não antes conhecida. De acordo com Lobo 

(1978) “A desorganização causada por essa concorrência desigual se generalizou no 

sistema financeiro nacional redundando a crise de crédito de 1864. (Lobo,1978, p.217)”  

De acordo com as ponderações do professor Carlos Gabriel Guimarães (2012) 

referentes aos antecedentes da crise averigua que “A aplicação de uma política restritiva 

do crédito por parte do governo, com o Banco do Brasil restaurando seu monopólio das 

emissões, a presença e concorrência dos bancos ingleses e a conjuntura internacional” 

(Guimarães, 2012, p.217). Todos esses fatores foram os geradores da crise de 1864, os 

antecedentes que puderam impulsionar o movimento econômico e também político para 

as dificuldades enfrentadas neste período. 

Mediante os antecedentes apresentados, verifica-se que no dia 10 de setembro de 

1864 a praça do Rio de Janeiro viveu uma crise sem precedente, com a suspensão de 

pagamentos de um banqueiro e principal depositário dos capitais da população 

trabalhadora sendo a responsável por transações representativas. “Elevava a soma de 

cerca de sessenta e seis mil contos, montando seus depósitos nesse dia a quatorze mil, e 

igual soma suas contas correntes, deu origem a profundo pânico..”(Crise Comercial, 

1865, p.5).  

 O pânico iniciava depois que a Casa A. J. Alves Souto &Cia., suspendeu seus 

pagamentos. A questão era que a Casa Souto estava associada ao Banco do Brasil, com 

um volume de negócios enorme que abarcava grande parte do capital da praça do Rio de 

Janeiro, este descontrole desta casa pode desencadear a reação da população em sua 

corrida aos Bancos, pois a desconfiança se generalizou com certeza pelo fato outras 

casas comerciais do Rio de Janeiro também seguiram a ação da casa Souto. 

Mediante a ação dos grandes comerciantes que operava uma 
concentração de capital mercantil significativa, derivado das 
mudanças pertinentes aos anos cinquenta com o fim do Tráfico 
Negreiro, o Código Comercial e Lei de Terras e a pouca oportunidade 
de diversificação de capital pode-se impulsionar este capital para a 
indústria. Nesta conjuntura somado além disso, à grande expansão do 
crédito dos anos anteriores e da má distribuição do capital apresenta-
se a crise.  (Levy,1994,p.95). 
 

Indica-se que segundo Suzigan e Pelaéz (1976) havia duas posições diversas 

sobre os fatores que impulsionaram a crise de 1864, “em primeiro lugar a causa da crise 
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foi devido a notícia de contração econômica na Europa e por outro lado afirma que 

alguns historiadores asseguram que a recessão no país foi resultado de políticas 

monetárias restritivas da legislação de 1860”.(Suzigan &Pelaéz,1976,p.129-130). Sem 

questionar muito sobre as posições dos historiadores a respeito de qual seria o estopim 

para a crise pode-se observar a ação dos bancos na época.  

Por algum tempo o crédito, que os credores continuaram a conceder 
aos devedores, dissimulou o mal que corria o comercio e outras 
industriais: mas era chegado o momento em que, esgotados os 
paliativos, devia manifestar-se em toda a sua enorme o abismo onde 
os erros dos intermediários do crédito tinham feito sumir as economias 
de quase toda a população. Esta reagiu como era natural, procurando 
salvar o que pudesse, e o pânico lavrou tão fundo nos dias 
subsequentes ao da suspensão de pagamentos do banqueiro Souto, que 
o Governo Imperial, solicitado por múltiplos e gravíssimos interesses, 
que se viam ameaçados de total ruina, teve de intervir com as medidas 
que as circunstancias aconselhavam para acalmar os espíritos e 
premunir de inevitável naufrágio o comercio que, sob a pressão do 
momento, não podia solver seus compromissos, embora estivesse na 
posição de o fazer em circunstancias normais.(Crise Comercial, 1865, 
p.6). 
 

Por fim, o abuso do crédito estendeu-se aos valores de imóveis, as contas 

correntes, aos bilhetes ao portador e a desordem das despesas públicas.  As causas se 

resumem em três formas: empréstimos a lavoura, o governo sustentava o principal papel 

e as empresas industriais fracassadas. Ao emprestar a lavoura recurso financeiros 

recorreu-se aos valores depositados, com as dificuldades da lavoura por questão de 

acidentes da natureza e a má direção e planejamento da indústria, produziu a crise de 

1864.(Crise Comercail,1865). Mediante as afirmações de Faoro pode-se notar “ As 

ações depreciaram-se, furando a bolha de sabão do surto comercial e industrial, 

levantada sobre o crédito, valorizando para substituir o capital: O mau hábito de 

reformar quase infinitas de letras vencidas, por meio de firmas de 

palha.”(Faoro,2001,p.493). 

 Conforme, Levy (1994) “ as crises de 1857 e 1864 haviam provocado um 

expressivo número de falência entre as casas comerciais da cidade, ”(Levy,1994,p.95). 

Faoro discorre sobre a quantidade de falência de 95 casas comerciais com um passivo 

de 110.111:678$ e a concordata de dezesseis casas comerciais com um prejuízo de 

16.000$000.(Faoro, 2001, p.493). 

Pode-se também perceber que mediante a afirmação de Kindleberger (2000) 

“Algumas crises ocorreram imediatamente no início ou no final de uma guerra (...) E 

relação as do final, existem as crises de 1713, 1763, 1783, 1816, 1857, 1864,1873 e 
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1920. ”(Kindleberger,2000,p.50) No caso do Império do Brasil, se verifica que o 

somatório impulsionado pela crise econômica de 1857 no exterior, sem mencionar a Lei 

dos Entraves e a concorrência dos bancos estrangeiros. Segundo o autor, mudanças 

políticas de longo alcance seriam um outro fator que poderia conturbar o sistema gerar 

uma desordem.( Kindleberger,2000).  

As crises comerciais não são mais do que a suspensão monetária de 
crédito, suspensão que altera o equilíbrio de todas as leis econômicas. 
A oferta e procura, os preços, o trabalho, a produção, a importação e 
exportação, o consumo, tudo sofre e parece abalar o comercio em seus 
alicerces. Contudo, se muitas vezes as crises são o resultado de 
empresas arriscadas e do abuso do crédito, também sucede que leis 
fatais podem precipita-las. (Crise Comercial, 1864, p.7). 
 

A arguição do autor que redigiu o documento tratado sobre a Crise Comercial de 

1864, sugere que haveria leis, indústrias arriscadas e abuso de crédito que provocaria a 

crise. Mediante a citação sobre as indústrias arriscadas pode-se notar as discussões na 

Revisão da Tarifa de 1844 (concluída em 1853) quanto ao apoio dado ao Indústria fabril 

na Tarifa de 1844, identifica-se a posição mais livre cambista que o governo insiste em 

apregoar nesta ocasião.  

Indica-se, que a discussões quanto a proteção da Tarifa das Alfândegas de 1844 

quanto as indústrias fabris persistem, pois esta seria mais protecionista, portanto a favor 

da indústria e consequentemente prejudicaria ao comercio. As crises de 1857 e 1864 

continuava a refletir as benesses dada a indústria na década de 1840, segundo o dito 

autor, por esse motivo identifica-se uma leitura com tom mais crítico quando se aborda 

o papel que a indústria ocasionou na economia mediante os benefícios alcançados nos 

anos quarenta. 

Por sua vez, a crise comercial foi acompanhada de um movimento da população 

em uma corrida aos bancos em busca de salvar seus capitais. E os negociantes ficaram 

com a questão difícil de suspender seus pagamentos. “Foi um dia triste tanto para o 

Governo como para o público. Sustou-se o trabalho, e a atividade de uma grande cidade 

estava paralisada diante de uma única ideia a previsão do futuro iludida pelo abuso 

crédito. ”(Crise Comercial, 1864,p.9) Interessante, para defender a liberdade do crédito 

não é necessário ocultar os seus abusos, mas estabelecer seus limites com o objetivo de 

evitar uma especulação sem precedentes. 

Uma visão defendida pelo livre-câmbio era que a liberdade do comercio fosse 

instaurada a partir da luta contra os privilégios, as agências do Governo e o monopólio. 

Com a eliminação destas o país teria as condições ideais para a livre concorrência entre 
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as nações. Para este intuito, seria necessário que ao entrar na esfera do sistema, o país 

fosse alocado na realidade da livre concorrência e do controle sobre os abusos do 

crédito para que pudesse estabelecer o padrão ouro em seu país. Verifica-se em Oliveira 

Lima ((1989) “Uma nova fusão dos partidos operou-se entre 1860 a 1869, quando o 

liberalismo se libertou completamente da pressão oficial e apareceu como partido quase 

antidinástico. ”(Oliveira, 1989,p.41). 

Novamente, as críticas quanto ao papel das indústrias fabris na crise de 1864 e as 

imposições de leis que não beneficiava o crescimento das indústrias e não trouxeram 

responsabilidades para os seus gestores.  

Falando das empresas industriais tivemos ocasião de notar que elas 
foram malsucedidas por sua falta de plano, concepção e péssima 
administração. Mas então deixamos de tocar nas condições impostos 
pelo governo a tais empresas, no sistema de regulamentação que 
destrói a atividade e responsabilidade individual. O governo é tudo 
entre nós, não só cuida da segurança externa e interna, como ainda da 
vida industrial e comercial da nação. Ao lado da proteção e garantias 
que oferece, estão a sua vigilância, a nomeação de administradores 
locais, as medidas regulamentares que ele julga prudentes e 
necessárias. Arriscando maior capital, quer tudo fazer e providenciar. ( 
Crise Comercial, 1864, p.11). 
 

Pode-se ressaltar, que o desempenho do Governo entre 1850 a 1864 foi fomentar 

o progresso considerando o incremento de vias férreas, navegação e o aumento de 

produção, além de mudanças políticas significativas com a Lei de Terras, o Fim do 

Tráfico de Escravos, Código Comercial e a Lei de Entraves. “A renda pública tem 

subido com o desenvolvimento das vias de comunicação, mas a produção tem de pagar 

juros e capitalizar gradualmente as somas que foram despendidas e que tem de vir a 

criar a indústria fabril e manufatureira. ” ( Crise Comercial,1864,p. 12). 

 

 

A Tarifa das Alfândegas de 1869 mais protecionista. 

 

Refletindo sobre a Revisão da Tarifa de 1869 é conveniente destacar, uma 

mudança anterior a esta Tarifa que foi o decreto nº 2.684 de 03 de novembro de 1860 

manda executar a Tarifa das Alfândegas de 1860 e cria uma comissão de trabalho 

responsável por fazer a conversão das unidades de pesos e medidas para o sistema 

métrico.Com consonância as regras expostas conforma a comissão criada em 1860 

determinava.  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A Tarifa das Alfandega de 1869 e sua inclinação para o Protecionismo 

 

7 

1º A classificação e bases gerais estabelecidas pela tarifa serão 
conservadas enquanto não for ordenada a sua revisão.2º Na conversão 
dos atuais pesos e medidas da tarifa não será diminuída a taxa que 
pagam as mercadorias, e quaisquer frações que possam resultar dos 
cálculos serão sempre atendidas em benefícios da renda. (Relatório da 
Comissão, 1869, p.32). 
 

A mudança quanto ao sistema de pesos e medidas ocorrerá com a lei 1.157 de 26 

de junho de 1862, determinava que o atual sistema de pesos e medidas seriam 

substituídos de forma gradual pelo sistema métrico. Importante afirmar, que haveria 

uma serie de discussões a partir da questão desta substituição do sistema de medição 

para a entrada de mercadorias no Império nas tarifas posteriores.  

1º O atual sistema de pesos e medidas será substituído em todos o 
Império pelo sistema métrico francês, na parte concernente as medidas 
lineares, de superfície, capacidade e peso. Art 2º E o governo 
autorizado para mandar vir da França os necessários padrões do 
referido sistema, sendo ali devidamente aferidos pelos padrões legais; 
e outrossim para dar as providencias que julgar convenientes a bem da 
execução do artigo precedente, sendo observadas as disposições 
seguintes.1º O sistema métrico substituirá gradualmente o atual 
sistema de pesos e medidas em todo o Império, de modo que em dez 
anos cesse inteiramente o uso legal dos antigos pesos e medidas.2º 
Durante este prazo as escolas de instrução primária, tanto pública 
como particulares, compreenderão no ensino da aritmética a 
explicação do sistema métrico comparado com o sistema de pesos e 
medidas. Art3º O governo, nos regulamentos que expedir para a 
execução desta lei, poderá impor aos infratores a pena de prisão até 
uma mês e multa até 100$000.( INMETRO, 1862, p.1). 
 

Mediante a grave situação econômica decorrente com a Guerra do Paraguai o 

Governo foi obrigado a agir para salvaguardar naquele momento, a arrecadação das 

Alfândegas dos efeitos da desvalorização cambial. Para tanto, a partir de 1º de janeiro 

de 1868 estabeleceu 15% dos direitos de importação em ouro. Com a Lei nº 1507 do dia 

26 de setembro de 1867 o Ministério da Fazenda encarregou uma comissão para rever a 

Tarifa Silva Ferraz de 1860. Com um ano de trabalho da comissão elaborou um 

relatório que foi apresentado e utilizado para servir de base para a Tarifa de Itaboraí de 

1869.(Vilela,2005.).  Existe uma discordância quanto a renda pública referente a Guerra 

do Paraguai.  

O Visconde de Itaboraí, no seu relatório apresentado ao corpo 
legislativo na sessão deste ano, declara que, apesar da guerra contra a 
república do Paraguai, as rendas públicas não tinham decrescido, e 
incluídos nela o rendimento da estrada de ferro D. Pedro II de 1865 a 
1866 em diante e o produto dos novos impostos criados ou 
aumentados pela lei de 1867, bem como o proveniente da reforma da 
tarifa das alfândegas, calculava a receita em 73.056$000, e a despesa 
em 83.435:464$304, resultando o déficit de 10.379:464$304, que 
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infelizmente ainda mais avultaria pelas despesas da guerra e 
liquidação do passivo que ela havia de deixar.( Carreira,1980,p.455).  
 

Para salvaguardar a economia foi lançado mão do aumento do direito de 

importação como elemento que poderia trazer receita de forma a não onerar com 

impostos a população do Império. Para o Governo as Alfândegas seriam o instrumento 

que elevaria a receita sem prejudicar a população e a exportação do Império. “ Era pois 

justificado o aumento dos direitos de importação de 30 a 40%, excluídos os adicionais, 

revogando-se o artigo 9º da lei de 26 de setembro de 1867, e adotando-se a clausula de 

alterar-se anualmente aquela porcentagem na razão da subida do câmbio acima de 18 

½.” (Carreira,1980,p.456) De fato, é imprescindível salientar que quando se argumenta 

sobre a necessidade do aumento dos direitos das alfândegas nos referimos a importação 

que seria o instrumento de receita para o governo. 

 Importante destacar que o Ministro da Fazenda na ocasião da preparação da 

Tarifa da Alfândegas de 1869, foi Joaquim Rodrigues Torres, o visconde de Itaboraí. 

Nascido em 13 de dezembro de 1802 em Porto das Caixas na freguesia de Itaboraí na 

província do Rio de Janeiro. Formado em matemática pela Universidade de Coimbra em 

1825.Em 1829 iniciou seu trabalho na imprensa com o “ O Independente” e escreveu 

em diversa gazetas. Já em 1831 foi Ministro da Marinha por quatro vezes entre 1831 a 

1832, de novembro de 1832 a 30 de julho de 1834 e 1837 a 1840 e 1843, além de 

Ministro da Fazenda nos períodos de 1848 a 1853 e de 1868 a 1870.Foi deputado entre 

1834 a 1844 no mesmo ano assumiu uma cadeira no Senado e ainda serviu no 

Conselheiro de Estado em 1853 e faleceu em 8 de janeiro de 1872.(Galeria dos 

Brasileiros,1861). 

Já nos anos finais da década de sessenta observa-se no Império do Brasil a 

Revisão da Tarifa das Alfândegas de 1869 que foi autorizada sob o aviso de 22 de 

outubro de 1867 que rezava sobre “ Para executar-se o dispositivo no artigo 9º a lei de 

1507 de 26 de setembro último revisão encarregada da organização da tarifa, que teve 

de ser publicado em virtude dessa lei. ”( Relatório da Comissão,1869,p.3).  

Esta comissão foi composta pelo Chefe de Seção da Alfândega da Corte Luiz 

Cypriano Pinheiro de Andrade, e o 1º Conferente Fellipe Vieira da Costa.  A confecção 

da Tarifa foi realizada mediante uma Comissão de Revisão da Tarifa que seria 

encarregada de sua elaboração pelo sob o dispositivo do artigo 9º da Lei nº 1.507 do 

aviso de 26 de setembro de 1867. 
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1º As unidades da tarifa, sobre as quais assentaram as taxas, serão as 
do sistema métrico, decretado pela lei nº1.157 de 26 de junho de 1862. 
2º O despacho por peso será extensivo ao maior número possível de 
mercadorias, preferindo-se o peso bruto ao peso líquido.3º Sempre que 
for possível, serão reduzidas a um só, tornando se para isso em termo 
médio, as qualidades, ordinária, entre fina e fina em que se 
subdividem diferentes artigos da tarifa.4º As taxas serão aplicadas de 
modo que abranjam o maior número de artigos de cada uma das 
classes em que se divide a tarifa. 5º. Poderão ser elevadas até mais 
20% as taxas atuais dos tecidos de seda, porcelanas e cristais, fumo de 
qualquer modo preparado, madeiras em obra ou quaisquer objetos de 
luxo. (Fontoura, 1889, p.56). 
 

Com a exposição quanto ao sistema métrico pode-se notar uma modificação 

quanto a nova Tarifa das Alfândegas foi autorizada pelo governo e mandada executar 

pelo decreto nº 4.343 de 22 de março de 1869 referendado pelo visconde do Rio Branco 

e com os respectivos regulamentos de acordo com os propósitos dispostos para a sua 

composição. “ A conversão dos pesos e medidas para o sistema métrico, fez-se 

aproveitando–se sempre as frações em favor da renda pública.”(Relatório da Comissão, 

1869, p.3). 

Para a organização dos estudos sobre a Tarifa das Alfândegas seria necessário a 

permanência do sistema de classes e suas subdivisões por facilitar os despachos e os 

trabalhos nas Alfândegas, para assim contribuir para a avaliação dos trabalhos e dos 

dados estatísticos no Império. Ressalta-se o fato da Comissão ter encontrado 

dificuldades em buscar os valores das mercadorias das Tarifas anteriores para serem 

referência de cálculos.  

Com grandes dificuldades lutou a Comissão para obter o custo ou 
valor de um grande número de mercadorias, e para alterar a base do 
cálculo ou a unidade dos direitos de todas aquelas que entendeu 
conveniente classificar no peso, de preferência a medida de extensão 
ou de superfície, e outras, com que estavam contempladas na Tarifa. 
(Relatório da Comissão, 1869, p.4). 
 

Com referência aos direitos de importação variavam entre 30 a 40% que faziam 

frente ao aumento de despesas provocada pela Guerra do Paraguai, com impostos 

adicionais de 5% sobre o valor da maior parte das mercadorias, até o fim do ano 

financeiros de 1869-1870.(Vilela, 2005, p.42). Além dessas características, esta Tarifa 

também oferecia isenção do pagamento de direitos a máquinas e instrumentos de 

agricultura e para a indústria. Os direitos adicionais ocasionavam aumento de diversos 

produtos como: livros, alimentos de grande consumo com carne seca e bacalhau. Este 

imposto aumentaria em 50% entre 1867 – 1870 levariam a tarifa ad valorem equivalente 
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no mesmo período 25,5% para 31,1%.(Vilela, 2005, p.43). A partir desta revisão foi 

sugerido uma revisão quinquenal para as demais tarifas.( Heitor Lima, 1970, p.265). 

Será demonstrado uma tabela que identificará os valores oficiais de exportação e 

importação na vigência da Tarifa de 1869. 

 

Anos 1869 

até 1874 

Exportação Importação 

1869-1870 200.235:000$000 155.687:000$000 

1870-1871 166.949:000$000 137.264:000$000 

1871-1872 193.418:000$000 158.318:000$000 

1872-1873 215.893:000$000 156.730:000$000 

1873-1874 190.083:000$000 160.815:000$000 

Fonte: Carreira, Liberato de Castro. História Financeira e Orçamentária do Império no Brasil. 

 

 Neste período a Tarifa mais protecionista não contribuiu de maneira 

determinante para o equilíbrio da renda do Império como foi nas demais Tarifa 

anteriores. A necessidade de repor e aumentar o orçamento com recursos financeiros 

para as imperiosas obrigações urgentes da guerra. Um parecer da comissão de 

orçamento da Câmara dos Deputados que expressava sua posição a favor do aumento da 

tarifa para os produtos de luxo.(Relatório do M. da Fazenda,1867). Conforme Luz 

(1979) afirma “as mudanças na Tarifa recaiam sobre os artigos de luxo para repor ao 

orçamento os recursos necessários”.( Luz,1975,p.33). 

Ressalta-se um político que entra em conflito sobre o aumento do imposto com o 

Visconde de Itaboraí foi Bernardo de Sousa Franco, o visconde de Sousa Franco 

nascido em Belém em 28 de junho em 1805 e falecido em 9 de maio de 1875 no Rio de 

Janeiro. Bacharelou-se em direito na Faculdade de Olinda em 1835, no ano seguinte foi 

fiscal da fazenda de Pernambuco e juiz de direito, e entre 1839 a 1840 presidente da 

província do Pará. Já entre 1838 a 1852 foi eleito deputado geral. Foi Senador em 1855 

e em 1857 Ministro da Fazenda. E em 1859 Conselheiro de Estado. ( Lyra,1979,p.239-

240). 

Os pareceres sobre o orçamento referente ao aumento de imposto da Tarifa das 

Alfândegas que seria aumentado devido a guerra, seria travado entre Souza Franco e 

Visconde de Itaboraí.  
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Souza Franco-Concordo com a reforma da tarifa e regulamentos das 
Alfândegas para serem postas em execução. Não acho, porém, que 
seja combinável a redução das qualidades de fazendas finas, entrefinas 
e ordinárias em uma só classe com a das taxas nestas últimas. 
Também não concordo na redução das taxas na louça e tecidos 
ordinários de algodão, no calçado comum e roupa feita. Em alguns 
desses objetos a redução das taxas traria o desânimo da indústria 
nacional. Visconde de Itaboraí- Esta persuadido de que o aumento de 
receita, que daí tende provir, não bastará para preencher nem metade 
do déficit que nos há de deixar a guerra; mais acredita também que, na 
mais rigorosa economia na suspensão das despesas que se puderem 
adiar, na reorganização de todos os ramos do serviço público por 
modo modesto e econômico, e finalmente na severa e escrupulosa 
fiscalização e arrecadação das rendas do Estado, poderá o Governo 
achar recursos avultados e suficientes para completar os que derem os 
novos impostos. (Conselho de Estado Pleno, 1865-1867,p.147). 

 

Aponta a atuação de Souza Franco em discutir a questão de algumas 

mercadorias serem taxadas e com uma classificação mal definida não se remeteria a sua 

posição a favor da indústria fabril, mas uma posição moderada quanto ao 

protecionismo, acastelava a sua posição fiscal e social. Já Itaboraí, agia de forma a 

apoiar as razões econômicas para a Tarifa, mas não apoiava um aumento de impostos 

nessas circunstancias de guerra. (Luz,1975,p.34). Cabe enfatizar que o visconde de 

Itaboraí afirmava que os conceitos do liberalismo impedia o prosseguimento da 

industrialização do Império e a diversificação da economia.(Luz,1975,p.34). 

Com a Revisão da Tarifa foi elevado a razão dos direitos excedendo a 40%, 

referente aos tecidos de seda, das porcelanas, cristais, calçados, roupa feita, pólvora, 

fumo de qualquer modo preparado, madeira em obra e objetos de luxo, com taxas 

adicionais elevam-se aqueles direitos a 53,4% do valor das mercadorias( 

Oliveira,1989,p.147). A reforma aplicando 30% o imposto ficaria reduzido a 52% 

concedida o benefício de 1,4% mesmo a gêneros entre os mais tributáveis. “Os direitos 

extremos de 50% são os que correspondem na tarifa aos vinhos, aos licores. Bebidas 

alcoólicas e aos moveis. Os vinhos e bebidas alcoólicas e as fermentadas, pagam 69% e 

os moveis 75,5%. ”(Relatório do M. da Fazenda,1872,p.77). 

 Verificava–se em Soares (1977) “ atualmente o calçado, a roupa, os chapéus e 

as mobílias(...), precisa-se, rever as taxas da Tarifa de 1860, e aumenta-la sobre os 

produtos estrangeiros elevando-se a 80 % sendo a elevação de 20% no próximo anos de 

1866-67. ”(Soares,1977,p.276) E no decorrer dos anos de 1868- 1869 mais 20% para 

conformar os oitenta por cento, o intuito seria reservar o mercado interno as indústrias 

nacionais. 
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A alteração da Tarifa ocorria devido as articulações de industriais ligados a 

vários setores os de tecidos de algodão, lã, linho e seda. Pelo decreto nº 4.499 de 2 de 

abril de 1870 que alterava a tarifa com o fim de regularizar as taxas desses artigos com 

o propósito de evitar contestações.  

Seguindo as ponderações de Soares (1865) o do professor Dr. Geraldo Beauclair 

Mendes de Oliveira (2001) analisa a questão do aumento do custo de gênero alimentício 

não se dava mediante a falta de braços para a sua produção, mas devido ao monopólio 

de importação, distribuição e de especulação destes elementos, portanto para o 

barateamento desses artigos seria necessário a produção interna.(Oliveira,2001,p.144-

145). Apesar da queda de impostos dos gêneros alimentícios o seu barateamento não 

ocorreu para toda a população. 

Em parte, o decreto modificava as mercadorias considerados de primeira 

necessidade como a carne seca e o bacalhau muito consumido pela população mais 

pobre do Império. Além disso, uma outra alteração pelo decreto nº 1.750 de 20 de 

outubro de 1869 a Tarifa de 22 de março do mesmo ano foi modificada. Foi criada a 

porcentagem de 30% e 40% sobre os direitos de importação.  

Cabe aqui tratar de uma questão suscitada a respeito da inteligência da 
resolução de outubro de 1869 na parte em que criou a porcentagem de 
30% e 40% sobre os direitos de importação. O artigo 1º dispor que a 
dita porcentagem fosse alterada anualmente pelo governo na razão 
inversa da subida do câmbio acima de 18.Tendo-se para este fim 
expedido o decreto nº 4.601 de 24 de setembro do ano passado, que 
reduziu a 25 e 34% a mencionada porcentagem a contar de 1º de 
janeiro último, apareceram opiniões de que, em face da resolução a 
porcentagem no corrente ano devia ser somente de 17 e 23%. 
(Fontoura, 1889, p.59). 
 

A mercadoria estrangeira importada para o consumo estava taxada pelos direitos 

definidos na Tarifa e mais os adicionais de 5%. No decorrer da vigência da tarifa houve 

modificações que interveio nas porcentagens já estabelecida. A princípio seria de 40 e 

30%, conforme o decreto nº 2035 de 23 de setembro de 1871, inciso 3º, artigo 11 foram 

reduzidas a depois de 34 e 25% chegando até 28 e 21 %. (Alencar,1897,p 7). A 

quantidade de porcentagem e a variação das mesmas prejudicava o trabalho de 

despachos e aumentava o trabalho da escrituração das Alfândegas prejudicando a renda 

e os consumidores.( Relatório do M. da Fazenda,1872,p.74). Quanto a taxa geral dos 

direitos de exportação foi elevada de 7 a 9% em 1867 de acordo com os seguintes 

motivos.  

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A Tarifa das Alfandega de 1869 e sua inclinação para o Protecionismo 

 

13 

1º O imposto atual não tem sobre os preços dos nossos principais 
gêneros de exportação;2º A redução traria imediatamente uma quebra 
na renda de mais de três mil contos;3ºA lavoura está reclamando 
estradas, telégrafos, braços e outros auxílios, que compensarão 
largamente aquele tributo, dado que os 2% adicionais sejam 
efetivamente pagos por ela, não recaindo, nem em parte, sobre o 
exportador, ou antes sobre o consumidor estrangeiro. (Relatório do M. 
Fazenda, 1872, p.75). 
 

Além de prejudicar avaliação das mercadorias com decréscimos de 

porcentagem, as Alfândegas teriam dificuldade em estabelecer os percentuais devido a 

variação dos mesmos segundo a professora Drª. Nícia Vilela Luz (1975) ao analisar as 

ponderações da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, defendia “era de opinião 

que a equidade entre os produtos manufaturados estrangeiros e os nacionais só seria 

obtido estabelecendo-se uma taxa de importação de 100 por cento. ”( Luz,1975,p.37).   

Em se tratando de definir a estrutura da Tarifa de 1869 foi preservada e refere-se 

ao sistema de classes bem como suas subdivisões de igual maneira como a Tarifa de 

1860.A Tarifa em vigor a 1.530 artigos e subdividem-se 4.333, de acordo com a 

espécie, qualidade, matéria, forma, fabrico, tecido, uso ou emprego. Destes 4.333 

artigos, 3.968 são tarifados com taxas fixas, 333 ad valorem, 25 livres e 7 proibidos. Na 

Revisão da Tarifa foi diminuído a quantidade de artigos para 1.275 que se subdividem 

em 2,408, sendo 2.146 tarifados com taxas fixas, 236 ad valorem e 26 livres.  

Por fim a regularidade que observou nas imposições das taxas, retificação dos 

valores, e classificações mais razoáveis e de acordo com os estilos comerciais, e a 

igualdade que dessas medidas devem provir, resultará para o Tesouro Nacional 

vantagens importantes, sem ofender interesses de qualquer ordem, nem produzir clamor 

da parte dos importadores, ou da dos consumidores do país.(Relatório da 

Comissão,1869,p.4). 

Durante o Império a quantidade de Tarifas mais protecionistas foram mais 

relevantes, mesmo com uma necessidade maior de exigências por questões fiscais que 

assolava o Império. A princípio o Conselho de Estado tinha uma posição mais voltada 

ao sistema protecionista do que para o liberalismo. De fato, argumenta Carvalho (1988) 

“ Os conselheiros em sua maioria não se deixavam levar nem pelos exemplos ingleses, 

nem pelas doutrinas dos economistas. Seja pela tradição herdada por Portugal, seja pela 

percepção da inadequação à realidade brasileira. ” (Carvalho, 1988, p.120). 

Como aborda Almeida (2001) as tarifas mais protecionistas na parte final do 

Império tendiam a uma certa substituição de pequenas indústrias, notando-se então o 
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crescimento das importações de matérias-primas indispensáveis à sua manufatura 

(carvão, cobre, ferro e aço).( Almeida,2001,p.76). 

Observa-se assim, que apesar da Tarifa de 1869 ser mais protecionista já que 

estabelece uma porcentagem que freia em parte a entrada de mercadorias concorrentes 

com as similares produzidas no Império, ao longo de sua vigência nota-se que há uma 

flexibilidade quanto esta ação. Mas, ao mesmo tempo, tem uma proposta interessante, 

de fazer uma revisão anual com a possibilidade ainda de serem anexadas as reformas 

parciais com uma característica bem inovadora que foi a prazo de cinco anos serem 

totalmente reformadas, porém com o objetivo especifico de servirem aos interesses da 

Fazenda Pública e do comercio. “ Para este fim muito conviria que a comissão 

encarregada deste trabalho fosse permanente, para com tempo e oportunidade ir 

colhendo os dados necessários para bem poder atingir seu fim.”( Relatório da Comissão, 

1869, p. 4).  

Novamente, aparece a ideia de ter uma comissão permanente que pudesse estar 

analisando as necessidades da Fazenda Público a do comercio para colher os dados 

estatísticos anteriores para assim terem informações mais precisas para a próxima 

revisão tarifária. “ A falta de dados estatísticos muito contribui para a imperfeição do 

trabalho que ora é presente a V. Ex, trabalho por sua natureza árdua, espinhoso e 

superior as forças da Comissão a quem foi confiada esse encargo. ” (Relatório da 

Comissão, 1869, p.4). 

Aqui fica clara a falta de um banco de dados que contribuísse para dar maior 

sustentação a análise das futuras comissões revisoras. Esta discussão aparece pela 

primeira vez na Revisão da Tarifa das Alfândegas de 1844, quanto na oportunidade se 

questionava a situação do governo não possuir dados estatísticos das Alfândegas do 

Império, necessitando de referenciais internacionais para a feitura da Tarifa.  

A comissão ouviu as pessoas respeitáveis do comercio, e dos diversos 
empregados práticos consultou as tarifas de várias nações, cujo 
regimento econômico mais se assemelha ao nosso, e atendeu a 
diversos pareceres, e documentos que foram ministrados, para melhor 
apreender o seu dever, porém, para um trabalho desta ordem, V. Ex, 
bem o sabe, todos os estudos são poucos, e os bons desejos falham 
ante as dificuldades que se apresentam.(Relatório da 
Comissão,1869,p.5). 

 
Uma outra característica relevante de revisão da Tarifa de 1869 foi o 

impulsionar do desenvolvimento da indústria fabril e da lavoura com a entrada de 

máquinas com isenção de impostos.  
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Considerações Finais 

 

A Tarifa das Alfandegas de 1869 foi a segunda Tarifa protecionista do Império 

que trouxe novamente novos ares para a indústria e impulso para o seu 

desenvolvimento. Sua característica mais protecionista veio a ser elaborada em meio a 

crise de 1864 e a Guerra do Paraguai em um momento que o Império necessitaria de 

mais recursos para manter seu equilíbrio econômico. 
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